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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sammanfattning 
Problem: Stora redovisningsskandaler har på senare år skakat den amerikanska fi-

nansmarknaden. Som svar på dessa antogs Sarbanes Oxley Act of 2002 av 
kongressen i USA. Lagen medför hårda krav på internredovisning för att 
därigenom minska risken för att liknande skandaler ska kunna inträffa igen, 
samt att återuppbygga investerares förtroende för finansmarkanden. Från 
och med i år gäller denna lag även svenska företag som är registrerade hos 
amerikanska SEC. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om införandet av Sarbanes Ox-
ley Act (SOA) sektion 404 – internredovisning, kan ses som en invester-
ingsmöjlighet i form av ökad effektivitet och ekonomisk vinning för företag 
på den svenska marknaden. 

Metod: Rapporten har utförts utifrån både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. 
Studien bestod därför av två delar, dels en kvalitativ i form av intervjuer, 
vilken genomfördes med fem svenska företag som berörs av SOA, dels en 
kvantitativ bestående av en enkätundersökning utförd på företag noterade 
på Stockholms börsens A-lista.  

Slutsatser: Undersökningen visar att implementeringen av SOA inte är en invester-
ingsmöjlighet som ger ökad vinst i företaget, utan enbart en regulativ för-
ändring som genomförs för att inte mista legitimitet. Resultatet av den em-
piriska undersökningen visar att svenska företag har en förhållandevis nega-
tiv inställning till SOA. Fördelar med lagen som framkommit är att den le-
der till ökad harmonisering inom en koncern, samt tydligare ansvarsområ-
den och gör det lättare att upptäcka finansiella risker. Nackdelen är dock de 
oerhörda resurser som krävs från företaget för att kunna genomföra en im-
plementering av SOA. Resultatet visade också på att företagen överlag tyck-
er att lagen är för långtgående och att implementeringstiden är för kort.  
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Abstract 
Problem: The last years, the American finance market have been hit by big accounting 

scandals. To overcome these problems, Sarbanes Oxley Act of 2002 was 
passed by U.S. Congress. The new law consist of internal auditing rules to 
prevent new accounting scandals and to rebuild investor´s confidence in the 
capital market. From this year the law also applies to Swedish companies 
registered at the American SEC.  

Purpose: The purpose with this thesis is to investigate if Sarbanes Oxley Act (SOA) 
section 404 – internal auditing, can be seen as an investment opportunity in 
the form of efficiency and economic gain for companies on the Swedish 
market.  

Method: This thesis has been conducted with a method consisting of both qualitative 
and quantitative approach. The studie consists of two different parts, one 
qualitative based on interviews with five Swedish companies, affected by 
SOA. The second part of the study was performed by an inquiry, to com-
panies listed on the A-list of Stockholm’s stock exchange.  

Conclusion: The investigation shows that an compliance to SOA is not an investment 
opportunity which will increase the result in the company. It is only a regu-
lative change performed not to lose legitimacy. The result from the empiri-
cal investigation shows that most Swedish companies have a quite negative 
attitude towards SOA. The result also shows that benefits resulting from the 
law, is increased harmonization within the group, more distinct responsibili-
ties and financial risks are easierly discovered. Drawbacks with the law are 
the enormous resources, which the compliance demands. The result shows 
that companies impression is, that the law is too far reaching and the com-
pliance time is too short.  
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1 Inledning 

DDDDetta kapitel beskriver bakgrunden till införandet av Sarbanes Oxley Act. Därefter förs en problemdiskus-
sion som leder fram till rapportens problemformulering. I kapitlet behandlas även syfte, perspektiv och avgräns-
ningar. Slutligen presenteras en disposition av rapporten, detta för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna få 
en god överblick över uppsatsens kapitel och deras respektive innehåll. 

1.1 Bakgrund 

”Worldcoms förre VD Bernard Ebbers döms till 25 års fängelse i en domstol i New York. Förkrossad står 
han bredvid sin fru framför kamerorna på Manhattan. Han kommer troligen aldrig mer att leva som en helt 
fri man” (Berglund, Veckans Affärer, 2005-08-22). 

Enligt den nya lagen Sarbanes Oxley Act (SOA) från 2002 är ansvaret totalt för en VD. Ber-
nard Ebbers döms till 25 års fängelse, trots att han påstår sig vara omedveten om de oegent-
ligheter i företagets redovisning som han blev dömd för (Veckans Affärer, 2005-08-22).    

Flera stora redovisningsskandaler har under de senaste åren skakat USA’s finansmarknad, ex-
empel på detta är energibolaget Enron 2001 och året efter telejätten WorldCom. I båda fallen 
har investerare blivit lurade på mångmiljon belopp (Veckans Affärer, 2005-08-22).  

Enron skandalen uppdagades i slutet av 2001, då det framkom att företaget inte visade inve-
sterarna sin sanna finansiella situation. Företaget hade bokfört poster utanför balansräkningen 
för att dölja sina stora skulder (Moeller, 2004). Då företaget sattes i konkurs visade det sig att 
ledningen, samt styrelsen hade fått enorma bonusar baserade på framtida aktiekurs värde. Det-
ta system ledde till att företagsledningen blåste upp resultatet i prognoser, allt för att få en 
kraftig bonus. Ingen motsade sig detta då alla beslutsfattare belönades på samma sätt. I sam-
band med att härvan uppdagades drogs en av Amerikas mest välkända revisionsfirma, Arthur 
Andersen, med i skandalen. Det visade sig att firman förstört tusentals dokument för att dölja 
det redovisningsfusk som man varit delaktiga i inom Enron (Fox, 2003; Dagens Nyheter, 
2002-01-12).   

Endast 6 månader efter Enron skandalen kom nästa skandal, denna gång gällde det World-
Com, ett företag inom teleindustrin. Det fusk som WorldCom vidtagit ansågs allvarligare än 
det Enron gjort sig skyldiga till, eftersom företaget valt att inte göra avdrag för utgifter de haft, 
och därmed redovisat en större vinst än det verkliga (Dagens Industri, 2002-06-26). World-
Com skandalen är en av de skandaler där investerarna har drabbats hårdast, beräkningar visar 
på förluster på närmare 1 375 miljarder kronor då hela deras investerade kapital förlorades i 
samband med företagets konkurs. Siffran stannar dock inte där, redovisningsfusket som före-
taget hade utfört uppgick till 84 miljarder kronor och 20 000 anställda förlorade sina arbeten 
(Dagens Nyheter, 2005-07-15).  

Liknande skandaler har även inträffat i Sverige, däribland kan nämnas Skandia och Trustor, 
dessa har dock ännu inte lett till något straff för de inblandade (Veckans Affärer, 2005-08-22). 
Under 1997 utsattes Trustor för en bolagsplundring där bolagets vice VD överförde 620 mil-
joner kronor till ett konto i London utan någon formell fullmakt. Penningläckaget upptäcktes 
dock och plundringen stoppades genom att Trustor likviderades, och därmed slutfördes aldrig 
bedrägeriet (TT Nyhetsbanken, 2004-08-13).  

I Skandias fall var det däremot inte direkt redovisningsfusk som låg bakom, utan snarare 
omoral och girighet, samt en styrelse och revisorer som inte vågade säga ifrån (Nationalencyk-
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lopedin, 2005). Skandias ledning var inblandade i mutor och falska lägenhetsaffärer, samtidigt 
som de själva hade förmånliga bonussystem. Dåvarande VD Lars-Eric Petersson hade ett bo-
nussystem som baserades på aktiens utveckling. Systemet saknade dock någon övre gräns, vil-
ket ledde till att han efter Skandia aktiens kraftiga utveckling under 1997-2000 kunde kvittera 
ut 75 miljoner kronor i bonus (Dagens Nyheter, 2003-02-19). 

Som svar på de redovisningsskandaler som skett i USA har den amerikanska kongressen tagit 
fram en ny lag kallad Sarbanes Oxley Act från 2002. Lagen kan ses som den amerikanska mot-
svarigheten till Svensk bolagskod. Lagen tillkom för att återskapa förtroende bland investerare 
samt för att försvåra att liknande företagsskandaler inträffar igen (Kess & Weltman, 2004; 
Svenska Dagbladet, 2005-04-27). SOA, som trädde i kraft 31 december, 2004 i USA, är den 
mest radikala förändring av landets redovisningsrutiner sedan 1930. Lagen har lett till nya reg-
ler och rutiner vad avser bland annat intern1- och extern redovisning, samt bolagsstyrning 
(Moeller, 2004; Deloitte, 2005). Enligt SOA är numera ledningen personligt ansvariga för 
eventuella felaktigheter i den ekonomiska redovisningen. Vid oegentligheter kan VD och fi-
nanschef dömas till max 5 000 000 $ i böter och/eller fängelse i högst 20 år (Lander, 2004).  

Bernard Ebbers dömdes i augusti i år (2005) till 25 års fängelse på grund av det redovisnings-
fusk som skett under hans tid som VD. Han döms i enlighet med de nya reglerna i Sarbanes 
Oxley Act of 2002 och är inte den enda som kommer att drabbas. Även Enron's förre kon-
cernchefer Ken Lay och Jeff Skilling kommer, vid årsskiftet (2005), att ställas in för rätta för 
deras inblandning i redovisningsfusk, samt trolöshet mot aktieägare (Veckans Affärer, 2005-
08-22). 

1.2 Problemdiskussion  

I samband med att USA antog SOA 2002, innebar det att från och med 15 juli, 2005, är även 
många svenska företag direkt skyldiga att följa lagen (Dagens Industri, 2005-02-25). Svenska 
företag som är registrerade hos Securities and Exchange Commission (SEC)2 är tvingade att 
lyda under SOA, detsamma gäller dotterbolag vars moderbolag är registrerade hos SEC. Där-
emot är dotterbolagen undantagna vissa av reglerna. Enligt ett svenskt revisionsbolag kan det 
röra sig om närmare 1 000 svenska företag som kommer att bli direkt eller indirekt berörda av 
SOA (Dagens Industri, 2005-02-25). Detta innebär att Sarbanes Oxley Act är ett mycket aktu-
ellt ämne och en viktig fråga i Sverige för tillfället. 

SOA syftar bland annat till att ge en bättre dokumenterad och effektiv internkontroll, vilket 
bland annat innebär att företagen måste upprätta kontrolldokument, där det i detalj påvisas 
hur alla processer kontrolleras och genomförs (Öhrlings PricewaterhouseCoopers Agenda, 
2004-10-03). VD:n i företaget ska kunna intyga att dessa kontrollfunktioner finns och att de 
fungerar tillfredställande (Dagens Industri, 2005-02-25).  

Kostnaderna för införandet av den nya lagen kommer att uppgå till åtskilliga miljoner för de 
svenska företag som är skyldiga att lyda under SOA (Svenska Dagbladet, 2005-04-27). Kost-
naden består inte endast av en engångsutgift vid implementeringen. Enligt lagen ska även pro-
cesser och kontroller uppdateras kontinuerligt och förändras efter företagens utveckling, där-
med kommer anpassningen till SOA vara en ständigt pågående process (KPMG, 2005-06-20). 
Hur stor slutnotan blir för omställningen för de svenska företagen är svårt att säga, men före-

                                                 

1 Internredovisning förklaras mer utförligt under avsnitt 4.2 

2 USA´s finansinspektion 
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tag som Volvo nämner 300 – 350 miljoner kronor och AstraZeneca räknar med mellan 280 – 
350 miljoner kronor (Dagens Industri, 2005-04-27).  

Mats Ödman, vice president corporate communication på Autoliv, uppger att den externa 
kostnaden för införandet av SOA på Autoliv har uppgått till 9 miljoner dollar, utöver detta 
tillkommer den interna kostnaden, vilket består av en mängd arbetstimmar som annars hade 
kunnat läggas på affärsverksamhet. Han anser att de företag som implementerar SOA kan mis-
ta konkurrenskraft eftersom alla affärshändelser måste dokumenteras i företagen. Detta, anser 
Ödman, leder till mer trögrörliga organisationer med längre beslutsprocesser (Balans, 2005, 
nr.5). 

Anders Hult, som är partner och leder avdelningen för Enterprise Risk Services hos Deloitte i 
Stockholm har uppfattningen att både myndigheter och företag i USA är överens om att man 
gick ut lite för hårt när SOA skapades (Balans, 2005, nr.5). Även den amerikanska central-
bankschefen, Alan Greenspan, oroar sig för vad SOA kan medföra. I Svenska Dagbladet 
(2003-08-28) diskuterar han att SOA kan leda till onödig försiktighet från företagens sida, vil-
ket kan hindra ekonomisk tillväxt. I rädsla för att bryta mot någon av reglerna i SOA, kan ut-
vecklingen bli att chefer och styrelser inte vågar ta risker, och risker är det som behövs för att 
marknaden ska utvecklas. Uteblivet risktagande kan i sin tur leda till att företagen inte växer 
och därmed sker inte den tillväxt i samhället som krävs för att sänka arbetslösheten och få fart 
på ekonomin. Den nya lagen löser förtroende problemet för investerarna, men initiativkraften 
kan försvinna från företagen och därmed deras möjlighet till tillväxt (Svenska Dagbladet, 
2003-08-28). 

David Axson som arbetat med rådgivning inom ekonomistyrning i många år menar dock att 
SOA är positivt för företagen. Han anser att företagen borde se fördelar och möjligheter med 
anpassningen istället för att se lagen som något negativt. Axson framhåller att lagen tvingar 
fram en analys av affärerna, vilket skapar smartare hantering av information och bättre be-
slutsunderlag. Att anpassa sig till lagens krav kan vara en fördel för företagen genom att påvisa 
sin trovärdighet gentemot investerare (Computer Sweden, 2005-08-24). Att anpassningen till 
SOA kan öka ett företags trovärdighet innebär, enlig revisionsbolaget Deloitte, att vissa före-
tag, som inte är registrerade hos SEC, genomför en del av anpassningen trots att de inte mås-
te. De har då möjlighet att införa de delar som företaget i fråga har nytta av, medan de kan 
undvika det som inte anses vara värde höjande för företaget (Deloitte, 2005). 

Anders Hult menar att det är sektion 404 – internredovisningen som kräver mest resurser från 
företagens sida, men att det också är den del som kan ge mest utdelning i form av ökad tillför-
litlighet och möjlighet att hitta finansiella svagheter, innan de leder till förluster. Detta i sin tur 
minskar riskerna i företagen och kan därmed leda till ökat förtroende och minskad kostnad för 
kapital (Balans, 2005, nr.5). 

1.2.1 Problemprecisering 

Utifrån ovanstående diskussion kan man ställa frågan om SOA är en investering med syfte att 
ge framtida avkastning för företagen eller om en implementering endast handlar om kostna-
der, arbete och tappat affärsfokus. Om ett företag investerar åtskilliga miljoner i att dokumen-
tera och kontrollera internredovisningen, finns det då risk att företaget inte har råd att göra 
den anläggningsinvestering som var planerad eller att utöka personalstyrkan? Kan det vara till-
växthämmande för företaget, eller kan det i stället vara bra, att dokumentera alla processer och 
därigenom kunna bli mer effektiv och få konkurrensfördelar? Om en anpassning till sektion 
404 kan leda till att kapitalkostnaden minskar, som Anders Hult menar, måste denna kostnad 
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minska mer än vad anpassningskostnaden till lagen är. Om så är fallet innebär det att SOA kan 
vara en bra investeringsmöjlighet för företagen. 

Då Sarbanes Oxley Act är förhållandevis ny i Sverige, finns relativ lite forskning om hur 
svenska företag påverkas av lagen, detta trots att många företag berörs. Tidigare forskning 
som utförts, med liknande syfte som det i denna studie, har klarlagt positiva och negativa ef-
fekter av SOA införandet för svenska företag, men då endast koncentrerat undersökningen på 
tre företag inom samma koncern (Hobler, Holmqvist & Paulsson, 2004). Undersökningen 
skedde dessutom ett år innan ikraftträdandet av lagen, varför vi anser att ytterligare forskning 
behövs inom området. Författarna av denna rapport ämnar utreda huruvida anpassningen till 
SOA kan bli en investeringsmöjlighet för de svenska företag som implementerar lagen eller 
delar därav.  

SOA skapades i Amerika under en tid då det fanns stora krav på att makthavarna skulle visa 
att de redovisningskandaler som inträffat togs på stort allvar. Det är vanligt förekommande att 
lagar och regler tillkommer i en tid av turbulens, frågan som då uppkommer är om de lagar 
som tillkommer på sådant sätt går att applicera i verkligheten, på ett effektivt sätt. Kan en im-
plementering av en amerikansk lag, såsom SOA, ses som ett rationellt handlande, något som 
ger en reell effekt, eller kan implementeringen förklaras att den görs utifrån en symbolhand-
ling, för att uppfylla krav från marknaden. Görs implementeringen då på grund av effektivi-
tetskäl eller endast för att företag känner ett behov av att efterlikna de handlingar konkurrenter 
utför, vilka skapar mervärde för kunderna? 

Undersökningen kommer göras ur företagets synvinkel. Rapporten är ämnad för de företag 
som ännu inte implementerat SOA och står inför en valmöjlighet att göra detta. Författarna 
hoppas därmed att undersökningen kan användas som en vägledning för företag som inte står 
under tvång att anpassa sig till lagen, men som av olika anledningar överväger det. Författarna 
önskar även ge en inblick i vad lagen innebär, samt förmedla en uppfattning om hur företag i 
Sverige upplever SOA. Författarna hoppas att denna rapport kommer bidra med ökad kun-
skap både inom det teoretiska och praktiska området.  

Huvudfrågan vi ämnar besvara i denna rapport är: 

� Är anpassningen till reglerna i Sarbanes Oxley Act Sektion 404, en investeringsmöjlig-
het eller endast en belastning för företag i Sverige? 

  
Denna huvudfråga kommer att besvaras, utredas och testas utifrån den institutionella teorin, 
för att med hjälp av denna teori kunna förklara varför företagen väljer att implementera lagen, 
samt utreda vad lagen medför i form av effektivitet. 

För att underbygga och ge förståelse för resultatet av huvudfrågan kommer även en beskriv-
ning av lagen att presenteras. Författarna ämnar även besvara följande frågor: 

� Hur har anpassningen till SOA påverkat de svenska företag som implementerat lagen 
hittills, med fokus på sektion 404 internredovisning? 

 
� Vad har företagen på den svenska marknaden för uppfattning om SOA och sektion 

404? 
 

�  Har lagen medfört ökad effektivitet för företagen? 
 

Detta leder fram till uppsatsens syfte. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om införandet av Sarbanes Oxley Act (SOA) sek-
tion 404 – internredovisning, kan ses som en investeringsmöjlighet i form av ökad effektivitet 
och ekonomisk vinning för företag på den svenska marknaden.  

1.4 Avgränsningar och perspektiv 

SOA reglerar både intern och extern redovisning. För att begränsa arbetet har författarna valt 
att koncentrera undersökningen på Sektion 404 - internredovisning, som anses vara den sek-
tion inom SOA som lett till mest svårigheter och krävt mest arbete för företag skyldiga att föl-
ja lagen, samtidigt som detta område anses kunna ge störst utdelning. Mot denna bakgrund har 
valts att koncentrera undersökningen till sektion 404. 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån företagens perspektiv, vilket innebär att aktieägarnas 
synvinkel inte kommer att behandla. Även denna åsikt är intressant men utelämnas för framti-
da studier. 

Det som i uppsatsen avses med investeringsmöjlighet är när ett företag gör en investering 
grundad på en förhoppning om framtida avkastning. Investeringen i detta fall blir att anpassa 
företaget till SOA, vilket är en kostsam process.  

Författarna har valt att avgränsa arbetet till att omfatta företag noterade på Stockholmsbörsens 
A-lista. Detta på grund av att där finns flest företag som direkt berörs av SOA till följd av de-
ras storlek och internationalisering. Författarna har valt att innefatta alla dessa företag, även de 
som troligtvis inte berörs av SOA. Anledningen till detta är de indikationer som visar på att 
även företag, som inte är tvingade att anpassa sig till SOA, till en viss del väljer att anpassa sig 
till lagen av olika anledningar. För att få en helhet i undersökningen är det även av intresse att 
få kunskap om de företag som inte har implementerat SOA, om de har övervägt det och hur 
de kommit fram till detta beslut. Denna information kan inte erhållas utan en empirisk under-
sökning. Den kvalitativa studien kommer enbart att omfatta företag grundade i Sverige och 
som verkar inom olika branscher. Anledningen till att koncentrera intervjuerna enbart till före-
tag grundade i Sverige beror på att författarna anser att den kulturella skillnaden som kan före-
ligga mellan svenska och utländska företag kan göra att företagen har olika uppfattning om 
Sarbanes Oxley Act. Då studien riktar sig till svenska företag som står inför en eventuell im-
plementering blir detta beslut ett naturligt steg. 
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1.5 Disposition 

Följande figur visar en överblick över uppsatsens olika delar och kapitel. Figuren kan användas 
för att ge läsaren en överblick över uppsatsens innehåll. 

Kapitel 1 Detta kapitel beskriver bakgrunden till införandet av 
Sarbanes Oxley Act. Därefter förs en problemdiskussion som leder 
fram till rapportens problemformulering. I kapitlet behandlas även 
syfte, perspektiv och avgränsningar. Slutligen presenteras en disposi-
tion av rapporten, detta för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna 
få en god överblick över uppsatsens kapitel och deras respektive inne-
håll.. 

Kapitel 2 Detta kapitel beskriver undersökningens tillvägagångs-
sätt. Avsnittet inleds med metodansats, där studiens angreppssätt 
klargörs, följt av val av metod. Därefter beskrivs den litteraturstudie 
som utförts som grund för rapporten följt av en diskussion om uppsat-
sens objektivitet. Efter det följer en förklaring av tillvägagångssätt och 
hur urvalet för studien gjorts, samt hur datan insamlats. Sedan följer 
en beskrivning av analysmetoden. Avslutningsvis diskuteras studiens 
reliabilitet och validitet för att ge läsaren möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om undersökningens trovärdighet. 

Kapitel 3 Detta kapitel inleds med en bakgrund till Sarbanes Ox-
ley Act, sedan förklaras lagen i korthet, med fokus på sektion 404 - 
internredovisning. Därefter ges en beskrivning av de organisationer 
som reglerar och ansvarar för lagens utformning och ikraftställande. 
Sedan redovisas Svensk kod för bolagsstyrning, vilken anses vara 
Sveriges svar på Sarbanes Oxley Act och är det regelverk som för 
närvarande styr svenska bolags internredovisning. 

Kapitel 4 Kapitlet inleds med en beskrivning av vad internredovis-
ning innebär. Därefter beskrivs den institutionella teorin, med fokus 
på institutionella förändringar som den empiriska studien sedan byg-
ger på. Kapitlet avslutas med en inblick i tidigare studier som utförts 
inom ämnet och som använts som inspiration för denna uppsats in-
riktning.  

Kapitel 5    Detta kapitel presenterar det material som den empiris-
ka undersökningen gav. Först presenteras intervjuns medverkande fö-
retag, vilka bestod av Volvo, Ericsson, ABB, Stora Enso och 
AstraZeneca, därefter presenteras resultatet från intervjuerna som 
genomfördes med personal från dessa företag. Efter detta följer en re-
dovisning av enkätundersökningens resultat. 

Kapitel 6 Analys kapitlet inleds med en analys av den empiriska 
studien, där det empiriska resultatet jämförs med det teoretiska mate-
rialet. Detta leder fram till studiens slutsats som avslutas med en re-
sultatdiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier. 

Figur 1.5-1  Uppsatsens disposition  
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2 Metod 

DDDDetta kapitel beskriver undersökningens tillvägagångssätt. Avsnittet inleds med metodansats, där studiens 
angreppssätt klargörs, följt av val av metod. Därefter beskrivs den litteraturstudie som utförts som grund för 
rapporten följt av en diskussion om uppsatsens objektivitet. Efter det följer en förklaring av tillvägagångssätt 
och hur urvalet för studien gjorts, samt hur datan insamlats. Sedan följer en beskrivning av analysmetoden. 
Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet och validitet för att ge läsaren möjlighet att bilda sig en uppfatt-
ning om undersökningens trovärdighet. 

2.1 Metodansats 

Vid forskning finns det två olika metoder att tillgå för att angripa ett problemområde, dessa 
angreppssätt är deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva metoden innebär att forskningen 
utgår från en redan befintlig teori som forskaren sedan ämnar testa. Metoden avser att förklara 
verkligheten. Ett annat angreppssätt är det induktiva som utgår från empirin för att sedan byg-
ga upp en ny kunskap eller teori (Artsberg, 2005).  

Den metod forskaren väljer för att samla in information på måste anpassas dels efter den kun-
skap forskaren vill uppnå, dels i förhållande till tänkt undersökningsgrupp (Patel & Davidson, 
2003). 

Enligt Holme & Solvang (1997) kan kvalitativa undersökningar utföras som en förberedelse 
till en efterföljande kvantitativ studie. I den kvalitativa undersökningen blir förståelsen det 
primära. Denna studie förbereder forskaren för den egentliga undersökningen och ger en god 
empirisk grund för utförandet av den huvudsakliga studien (Holme & Solvang, 1997). En för-
sta studie görs för att få tillgång till kunskap, som inte finns att tillgå i befintlig litteratur (Patel 
& Davidson, 2003). 

Denna uppsats är genomförd med hjälp av både det induktiva och det deduktiva angreppssät-
tet. Studien bestod därför av två delar. En del, bestående utav kvalitativa intervjuer, utfördes 
utifrån den induktiva metoden, samt en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som 
genomfördes utifrån den deduktiva metoden. Båda studierna utfördes med ett deskriptivt syf-
te. Det innebär att studien talar om hur något är, medan ett normativt syfte istället hade talat 
om hur något borde vara (Artsberg, 2005). Den deduktiva metoden lämpade sig bäst för en-
kätundersökningen, då författarna ämnade undersöka om det resultat de kvalitativa intervjuer-
na gav kunde tillämpas på övriga företag på Stockholms börsens A-lista. Detta tillvägagångs-
sätt passade studien då vi ämnade beskriva och förklara hur SOA upplevs av företag som be-
rörs av lagen.  

2.1.1 Val av metod 

Det finns vitt skilda perspektiv inom informationsinsamling, vilka använder varierande meto-
der för att insamla information. Ingen av dessa är dock uteslutande bättre än någon annan. De 
två angreppssätt som kan användas är kvantitativ- samt kvalitativansats. Skillnaden mellan des-
sa perspektiv är att kvantitativa forskare samlar in fakta som sedan studeras noga för att utreda 
om det går att finna olika relationer mellan dessa. Detta görs för att, om möjligt, ge kvantifier-
bara och även generaliserbara slutsatser (Bell, 1995). Kvantitativ data kallas ofta hård data, då 
den är mätbar och till stor del består av siffror. Den kvalitativa datan kallas mjuk data, då den 
inriktar sig på att ge förståelse och insikt. Kvalitativ ansats skiljer sig markant från den kvanti-
tativa, då resultatet ofta inte går att generalisera. Man kan dra slutsatser om det studerade ob-
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jektet men det ger inte tillräckligt underlag för att dra allmänna slutsatser om den vidare grupp 
som objektet tillhör. Den kunskap som erhålls vid kvalitativa undersökningar är ofta annor-
lunda och djupare, då den är ämnad att ge förståelse för underliggande mönster, samt besvara 
frågor som ”hur” och ”varför” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001; Trost, 2005; Patel & 
Davidson, 2003).  

Innan undersökningen utförs måste författarna ta ställning till vilken sorts data studien ska ba-
seras på, det finns två olika sorter att tillgå, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data 
som samlats in av författarna själva för just uppsatsens specifika syfte. Sekundärdata är data 
som insamlats tidigare av någon annan för ett annat syfte, men som kan vara användbart även 
för andras syften (Wiedersheim & Eriksson, 1997). 

I denna studie, som främst baserats på primärdata, har både kvalitativ- och kvantitativ ansats 
använts. Detta framgår av att undersökningen består av kvalitativa intervjuer, samt en enkät-
undersökning på 48 företag. Att genomföra kvalitativa intervjuer som en första del i studien 
ansåg författarna naturligt, då en förståelse för hur företag upplever anpassningen till sektion 
404, söktes. Detta ansågs ej kunna erhållas på ett bättre sätt än genom intervjuer med personal 
inom företag, skyldiga att följa lagen. En kvantitativ studie lämpade sig bäst för den andra de-
len av studien, då denna bestod av ett flertal företag. Därmed valdes att utföra en enkätunder-
sökning. Syftet med enkätstudien var att få ett generaliserbart resultat, som endast en kvalitativ 
studie inte kan ge. Detta, att använda sig av båda ansatser, kallas enligt Trost (2005) triangule-
ring och kan leda till att datan man får fram är mer pålitligt än om bara en av metoderna hade 
använts.  

2.2 Litteraturstudie 

För att fördjupa vår kunskap inom ämnet, samt få en grundförståelse för problemområdet 
började uppsatsarbetet med en litteraturstudie. Litteraturstudien har främst utförts på Högsko-
lebiblioteket i Jönköping. Som bas för informationssökandet har främst Högskolebibliotekets 
litteratur, samt tidskriftsbibliotek använts. Författarna har även funnit intressanta artiklar ge-
nom Internet, samt olika databaser. De databaser som använts i störst utsträckning är Affärs-
data och FAR Komplett, där intressanta artiklar lett oss in på det ämne som valts för närmare 
undersökning. För att fördjupa vår kunskap ytterligare har även tidigare forskning inom äm-
net, såsom kandidat- och magisteruppsatser studerats. Utifrån deras forskning har författarna 
kunnat specificera valt problemområde, samt haft en möjlighet att bygga vidare på deras studi-
er, vilka bedrivits innan lagen implementerats i Sverige. De sökbegrepp som främst använts är; 
Sarbanes Oxley Act, SOA, SOX, internredovisning, institutionell teori. De böcker, samt tid-
skrifter som hittats har lett oss vidare till ytterligare litteratur, samt nya sökord. 

2.3 Objektivitet  

Vetenskaplig forskning måste vara objektiv, saklig och balanserad. Saklighet innebär att förfat-
taren inte får godta vad som är skrivet i en sekundärkälla, exempelvis en tidning, utan att gå till 
primärkällan och kontrollera uppgifterna. Objektivitet innebär även att forskaren inte får visa 
sina egna fördomar eller förutfattade meningar. En subjektiv intervjuare skulle kunna styra re-
sultatet mot forskarens egna åsikter och därmed skulle undersökningen inte ge ett tillförlitligt 
resultat. Egna åsikter kan dock uttryckas under Diskussion, detta ska då klart framgå. Det är 
också viktigt att kritiskt granska källornas objektivitet, vilka annars kan vara vinklade. Att ve-
tenskaplig forskning också ska vara balanserad innebär att forskaren ger rätt utrymme åt det 
man tar upp, exempelvis bör liknande intervjuer ges lika mycket plats i rapporten (Ejvegård, 
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2003). Eftersom kvalitativa intervjuer bygger på det forskaren tycker är viktigt finns det risk 
för subjektivitet från forskarens sida (Bryman, 2001). 

Författarna av denna uppsats har i största möjliga mån försökt att undanhålla sina egna tankar 
och fördomar, för att få en så saklig och rättvisande beskrivning av ämnet som möjligt. Endast 
under förutbestämda avsnitt i rapporten har egna tankar och synpunkter fått träda fram, och 
då endast för att ge författarnas syn på saken. Objektiviteten anses vara god då författarna inte 
lagt några egna värderingar i vad intervjuobjekten svarat. Författarna anser att om studien 
skulle utföras igen av någon annan bör samma resultat, ur objektivitets synvinkel, rimligtvis 
kunna erhållas. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Då författarna saknade kunskap om hur SOA påverkar svenska företag i praktiken, vilket till 
stor del beror på avsaknad av forskning inom det förhållandevis nya området, krävdes en en 
bas för vidare forskning. De kvalitativa intervjuerna gav författarna en bredare kunskap och 
förståelse om hur företagen uppfattar anpassningen till SOA, samt lagens problem och möj-
ligheter. Resultatet gav en relevant bakgrund att bygga enkätundersökningen på. Den första 
studien bestod av fem intervjuer med personal inom företag berörda av SOA, på Stockholms 
börsens A-lista, alla inom olika branscher. 

Eftersom det endast gick att få fram information om vilka företag som var noterade på både 
amerikansk och svensk börs, fanns ingen möjlighet att få information om andra relevanta in-
tervjuobjekt. Författarna ansåg att en undersökning baserad endast på företag som implemen-
terat lagen skulle ge ett alltför subjektivt resultat. De fem som intervjuats har varit tvungna att 
implementera SOA och saknar därmed viktiga aspekter som en eventuell valmöjlighet skulle 
ha kunnat ge. Författarna önskade undersöka om det resultat som framkom vid intervjuerna 
med de fem anställda inom företag som varit tvungna att implementera SOA, stämde överens 
med den uppfattning övriga aktörer på Sockholmsbörsens A-lista hade.  

Utifrån de kvalitativa intervjuernas resultat och den kunskap som dessa skapade, kunde en en-
kätundersökning utföras där de 48 övriga företagen på Stockholms börsens A-lista granskades. 
Anledningen var att undersöka om det resultat intervjuerna gav gick att applicera på övriga fö-
retag på A-listan.  

På vilket sätt intervjuer och enkäter utförts beskrivs mer utförligt under avsnitt 2.6 Insamling av 
data, närmast förklaras urvalet till studien. 

2.5 Urval  

Huvudsyftet med kvalitativa intervjuer är inte att dra generella slutsatser, utan att öka förståel-
sen och ge en grund för större insikt inom det studerade området. Därför görs inte urvalet 
slumpmässigt, då det skulle kunna innebära att fel objekt väljs. Urvalet bör därför ske systema-
tiskt utifrån uppställda kriterier för att undersökningen ska kunna uppfylla syftet (Holme & 
Solvang, 1997). 

Urvalet till den kvalitativa studien har baserats på Stockholms börsens A-lista, detta främst för 
att företag noterade på denna lista är stora bolag med internationell förankring, samt med ett 
stort aktieägarantal, vilket ökar möjligheten att de påverkas av Sarbanes Oxley Act. Från de 53 
företag som finns noterade på A-listan önskade författarna göra en första undersökning base-
rad på företag, som implementerat SOA. Undersökningen bestod av kvalitativa intervjuer med 
en anställd på varje företag som var väl insatt i det problemområde denna studie baseras på.  
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För att få givande intervjuer var det av stor vikt att de utvalda företagen var skyldiga att lyda 
under SOA. Denna information var svår åtkomlig, då revisionsbyråer som har kunskap om 
detta har tystnadsplikt. Med hjälp av Markus Ramström på Stockholmsbörsen kunde uppgift 
om vilka bolag som var noterade på både svensk och amerikansk börs erhållas. Däremot fanns 
inga uppgifter om de företag som är indirekt skyldiga att följa lagen på grund av att mo-
der/dotterbolaget är noterat på amerikansk börs. De uppgifter som erhölls av Markus Ram-
ström innebar att det återstod sju företag med relevans för vår studie, det vill säga företag som 
var noterade både på amerikansk och svensk börs och därmed direkt skyldiga att lyda under 
lagen (M. Ramström, Personlig kommunikation 2005-08-24). I enlighet med de avgränsningar 
som gjorts skulle företag, inom olika branscher, som grundats i Sverige undersökas. Därmed 
uteslöts två företag av sju, då de inte var grundade i Sverige. Det ena företaget var dessutom 
verksam inom samma bransch som ett av de svenska och uteslöts därmed även på grund av 
detta kriterium. Att undersöka företag inom olika branscher ansåg författarna vara relevant, då 
olika aspekter skulle kunna erhållas. Författarna ansåg att företag verksamma inom olika bran-
scher skulle kunna ha olika inställningar till SOA. Att utesluta företag som inte var svenska 
motiveras av det skäl att studien gjordes för svenska företag som står inför en eventuell im-
plementering av SOA. En annan orsak var att eliminera eventuella kulturella skillnader som 
kan finnas mellan företag inom olika länder och som skulle kunna påverka undersökningens 
resultat. Dessa kriterier ledde till att endast fem företag återstod, alla inom olika branscher. 
Urvalet har därmed gjorts i enlighet med Holme & Solvang (1997) det vill säga på ett systema-
tiskt tillvägagångssätt, samt baserat utifrån medvetet valda kriterier.  

Resultatet från den kvalitativa studien testades på övriga företag noterade på Stockholmsbör-
sens A-lista för att se om det gick att dra generella slutsatser. Därmed gjordes inget urval för 
enkätundersökningen utan den baserades på hela populationen. Anledningen till att enkätstu-
dien utfördes på alla företag på A-listan, beror på de indikationer som författarna fått främst 
genom revisionsbolaget Deloitte att vissa företag väljer att implementera hela eller delar av ak-
ten trots att de inte är tvungna. Vilka dessa företag är och av vilken anledning de anpassar sig 
till en lag de inte behöver följa, kan endast erhållas genom en empirisk studie. Därför ansåg 
författarna det relevant att utifrån vårt syfte göra undersökningen på alla företag på A-listan. 
Det skulle naturligtvis vara intressant att utföra studien på alla företag registrerade på Stock-
holmsbörsen, men studien skulle då bli för omfattande och tidskrävande. För att uppfylla upp-
satsens syfte anser författarna att det är tillräckligt att undersökningen omfattar företag note-
rade på A-listan. 

2.6 Insamling av data 

2.6.1 Intervjuer 

Med en kvalitativ intervju menas att intervjuaren ställer enkla och raka frågor och på dessa får 
komplexa och innehållsrika svar, vilket betyder att vid alla intervjuers slutförande finns mycket 
material att bearbeta. Med hårt arbete kan man ur detta material upptäcka många intressanta 
åsikter och mönster (Trost, 2005). 

En negativ aspekt med att göra kvalitativa intervjuer är att studien bygger på ett litet urval av 
undersökningsobjekt. Trots detta är valet att endast intervjua fem objekt. Det beror på att för-
fattarna önskade få djupare kunskap om hur företagen uppfattar anpassningen till SOA, sam-
tidigt som tidsbegränsningen omöjliggör intervjuer med ett större antal företag.  

Det finns två sätt att gå tillväga vid insamlande av kvalitativ primärdata, dessa är personliga in-
tervjuer och telefonintervjuer. Vid val av tillvägagångssätt måste för- och nackdelar för de al-
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ternativa metoderna ställas mot varandra. De fördelar som främst framhålls för personliga in-
tervjuer är att vid direkt kontakt finns möjlighet för intervjuaren att kontrollera situationen, 
samt använda och utläsa kroppsspråket på den intervjuade. Nackdelar med denna intervju-
form kan vara höga resekostnader, samt svårigheter att få ett passande tillfälle för intervjun. 
Däremot går telefonintervjuer relativt snabbt att genomföra samtidigt som de är billiga att ut-
föra. Nackdelen med detta intervjusätt är dock avsaknaden av möjligheten att ställa komplice-
rade frågor och även svårigheter att ställa följdfrågor. Intervjuaren har heller inte möjligheten 
att visa bilder eller diagram för intervjuobjektet (Wiedersheim & Eriksson, 1997).   

För att utföra den kvalitativa undersökning kontaktades de fem företag som återstod per tele-
fon för förfrågan om deltagande i denna undersökning. Då intervjuobjekten befann sig på oli-
ka geografiska platser, både inom och utom landet, valde författarna att utföra telefonintervju-
er. Valet grundades dels på de höga kostnader som de personliga intervjuerna skulle ha med-
fört, samt den tid som dessa hade krävt, både i resor och övernattningar. Valet stärktes även 
av att minst två av de fem tillfrågade, inte hade haft möjlighet att deltaga i undersökningen om 
denna skulle bestå av personliga intervjuer. 

För att resultatet av intervjuerna skulle bli så rättvisande som möjligt önskade författarna att 
intervjua personer väl insatta i SOA och dess verkningar. Vår tanke var att ekonomichefen var 
den person som skulle tillföra mest för undersökningen, dels på grund av sin position och 
ekonomiska kunskap och dels på grund av att dennes arbete direkt bör påverkas av lagen. I de 
fall ekonomichefen inte fanns eller var tillgänglig ansåg författarna att controllern hade samma 
kunskap om SOA och dess verkningar i företaget. Vi har dock valt att inte intervjua personer 
inom internredovisningsavdelningen eftersom de inte är insatta i de ekonomiska frågor som vi 
med vår undersökning ämnar undersöka. Anledningen till detta beslut är att författarna i den-
na undersökning inte är ute efter hur implementeringen av SOA har utförts. Vid ett tillfälle har 
dock denna ansats frångåtts. Detta gällde intervjun med Peter Johrén på Ericsson. Anledning-
en bakom detta var att ekonomichefen och controllern inte hade möjlighet att delta och eko-
nomichefen rekommenderade författarna att kontakta Johrén, då han var väl insatt i ämnet.  

2.6.2 Utformning av intervjuguide 

Intervjuer kan präglas av hög eller låg standardisering. Hög grad av standardisering innebär att 
frågorna som ställs är samma för de olika intervjuobjekten, samt att situationen för de inter-
vjuade är densamma. Om så inte är fallet, utan intervjun anpassas efter objektet, att frågorna 
ställs i den ordning de passar in, har man en låg grad av standardisering (Trost, 2005). Struktu-
rering kan innebära två olika saker. Dels handlar det om hur frågorna ska besvaras, fasta eller 
öppna svarsalternativ. Fasta svarsalternativ innebär hög struktur, medan öppna avser låg grad 
av struktur. Hög strukturering kan också innebära att frågeguiden, som används under inter-
vjun, endast innehåller relevanta frågor, baserade på ämnet i fråga (Trost, 2001). Även vid låg 
grad av standardisering, då man inte har ett utarbetat frågeformulär, behöver intervjuaren nå-
gon form av stöd under intervjun. Stödet kan då utgöras av en frågeguide som styr vilka om-
råden som ska behandlas under intervjun. Enligt Kylén innehåller en normal intervjuguide 
mellan fyra och sex punkter, under dessa kan underrubriker skapas för intervjuarens skull (Ky-
lén, 1994).  

Författarna utformade en intervjuguide som var tänkt att användas som stöd för intervjuarna, 
samt för att säkerställa att ingen väsentlig del missades under intervjun. Guiden bestod av fyra 
delområden, samt mellan 2-8 frågor under var och en av dessa. Guiden utformades med öpp-
na frågor för att få så stor förståelse som möjligt för problemet. Författarna har enligt egen 
åsikt endast utformat frågor som är av betydelse för studien. Därmed har frågor som ansetts 
intressanta men som ej bidrar till uppsatsens syfte uteslutits. 
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Mycket tid har tillbringats för att utforma en frågeguide, där frågorna inte är ledande. Frågorna 
har formats utifrån ett enkelt språk för att undvika missförstånd bland intervjuobjekten, för-
övrigt har frågorna hållits korta och precisa. Undersökningens grad av standardisering och 
struktur kommer att förklaras närmare under avsnitt 2.6.3 respektive 2.6.5. 

2.6.3 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Intervjuguiden som skulle diskuteras under intervjun mailades till intervjuobjekten minst en 
dag innan intervjun utfördes. Detta ansåg författarna underlätta intervjun då objektet hade 
möjlighet att sätta sig in i vad som skulle komma att behandlas, samt vilken information som 
eftersöktes. Intervjun var till viss del strukturerad, då ett antal förutbestämda områden skulle 
utforskas. 

Intervjuerna i har präglats av låg standardisering, då frågorna anpassades efter intervjuobjektet, 
samt att följdfrågor ställdes då de uppkom. Detta för att få en djupare förståelse och inte be-
gränsa informationsflödet vid intervjun. Detta tillvägagångssätt ansåg författarna ge mer sub-
stans till undersökningen. Intervjuguiden följdes dock inte fullt ut då intervjuobjekten ibland 
svarade mer utförligt och därmed överlappade svaren även andra områden. De följdfrågor 
som uppstod under intervjuerna har i största möjliga mån ställts som raka frågor, utan någon 
nyans för att undvika subjektivitet från författarnas sida. Vid oklarheter under intervjuerna har 
samma förklaring getts till de olika objekten för att undvika misstolkningar.  

2.6.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar är deduktiva, vilket innebär att undersökningen utgår från tidigare hypo-
teser (Merriam, 1994). I detta fall utgjorde det resultat som den första undersökningen gav, ba-
sen för nästa studie. Enkätundersökningen var kvantitativ till sin form, vilket innebar att för-
fattarna fick fram ett mätbart resultat. 

En enkätundersökning består av ett visst antal frågor som sänds ut till en större krets av un-
dersökningsobjekt, där alla tilldelas likadana frågor. För att en enkätundersökning ska bli lyck-
ad krävs det att den tillfrågade anser frågorna vara relevanta och intressanta, samt att denne 
förstår bakgrunden till undersökningen. För att motivera de svarande bör ett följebrev medföl-
ja enkäten, detta brev skall då förklara bakgrunden till undersökningen, vilka som ligger bakom 
den, vilka enkäten riktar sig till och hur lång tid man kan förväntas behöva för att besvara en-
käten. Vart enkäten ska skickas, vad som sker med rapporten och när och hur man kan få till-
gång till den är saker som även bör ingå i följebrevet (Kylén, 1994). 

För att öka svarsfrekvensen i enkätstudien utformades ett följebrev i enlighet med Kyléns re-
kommendationer, där syftet med studien framhölls, samt en introduktion av författarna bak-
om studien gavs. Brevet innehöll också en kort inledning till intresseområdet bakom enkätun-
dersökningen samt varför den är viktig, och därmed även varför respondenternas deltagande 
är av yttersta vikt. Följebrevet gjordes dock inte lika utförligt som Kylén rekommenderar, då 
som kommer att framgå nedan, företagen och dess respondenter först kontaktades per telefon 
och därmed fick en första inblick i vad studien handlar om, samt information om vilka som 
låg bakom denna. 

2.6.5 Utformning av enkät 

Det mest förekommande vid enkätundersökningar är att majoriteten av frågorna har förutbe-
stämda svar. Vid behov, och då endast när särskilda skäl uppkommer, kan kompletterande 
öppna frågor användas. Öppna frågor används ofta då det finns alltför många svarsalternativ, 
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vilket innebär att alla dessa inte kan listas, samt då vissa frågor inte kan besvaras med givna 
svar (Eriksson et al., 2001).  

För att forskaren ska få fram ett resultat med hög reliabilitet och validitet, måste enkäterna 
vara väl genomarbetade och inte för omfattande. Frågorna får inte vara ledande eller ovid-
kommande (Ejvegård, 2003). Enkäten får heller inte vara för avancerad för de som skall be-
svara den, frågorna ska därför vara enkla och språket lättförståeligt (Kylén, 1994).  

För att försöka undvika allt för stort bortfall i enkätundersökningen valde författarna att ut-
forma en enkät med så få frågor som möjligt, utan att tappa fokus från valt syfte. Frågor som 
ansågs intressanta, men som inte ledde till uppfyllandet av vårt syfte uteslöts. Detta för att som 
Ejvegård (2003) påpekar, för många frågor kan leda till uteblivna svar. Enkäten består av 11 
frågor med mestadels givna svarsalternativ, för att på ett statistiskt sätt kunna redovisa svarsal-
ternativen. I de frågor som respondenten skulle värdera alternativen från 1-3 gjordes analysen 
genom en tilldelning av poäng för att på detta sätt enkelt kunna presentera resultatet. Alterna-
tiv 1 gav 3 poäng och alternativ 3 gav 1 poäng. Endast vid ett fåtal frågor valdes att använda 
öppna svarsalternativ. Detta gjordes då författarna ansåg det vara av vikt att få bakomliggande 
fakta till respondenternas svar.  

Även enkäter präglas av hög eller låg grad av standardisering, samt strukturering. I denna upp-
sats var enkätfrågorna utformade efter hög standardisering, vilket innebar att formulären och 
frågorna var lika för alla och de sändes ut till alla samtidigt i den mån detta var möjligt. Struk-
tureringen var även den hög, då frågorna följde en viss struktur som ej anpassades efter den 
svarande. Struktureringen utmärks även av att enkäten till merparten bestod av slutna frågor, 
för att i så stor utsträckning som möjligt, kunna ge statistiskt lättarbetade svar. 

2.6.6 Genomförande av kvantitativ enkätundersökning  

En diskussion fördes om vilka som skulle vara lämpliga respondenter för enkätundersökning-
en. Då författarna i den kvalitativa undersökningen valde att i första hand intervjua ekonomi-
chefen och i andra hand controllern, på de utvalda företagen, ansåg vi att det lämpade sig bäst 
att även enkätundersökningen vände sig till personer inom företagen med dessa positioner.  

Ett stort problem med enkätundersökningar är att det kan vara svårt att få tillräckligt hög 
svarsfrekvens för att få ett tillförlitligt resultat. För många frågor bör undvikas, det brukar ge 
en låg svarsfrekvens (Ejvegård, 2003). Ejvegård, 2003 menar att om svarsfrekvensen ligger 
under 70 % är den inte godtagbar, medan Trost menar att man i många enkätundersökningar 
får räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 – 75 % (Trost, 2001).  

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt, samt komma i kontakt med rätt person inom fö-
retaget, valdes att inleda undersökningen med att ringa företagen. En förfrågan om deltagande 
i studien framfördes. Enkätundersökningen genomfördes utifrån flera syften, dels att undersö-
ka vilka företag som implementerat lagen, dels om något företag gjort någon del av implemen-
teringen av SOA, trots att de inte varit tvungna, samt att få en inblick i hur SOA uppfattas av 
både de som implementerat lagen och de som valt att inte göra det. Då enkäten bestod av ett 
flertal frågor för de som implementerat lagen, samt endast ett fåtal för de som inte implemen-
terat denna, valdes att endast maila enkäten till de som infört SOA. De respondenter som inte 
implementerat SOA fick besvara de få frågor som berörde dem via telefon. Genom detta till-
vägagångssätt ansåg författarna få en ökad svarsfrekvens och därmed ett mer givande resultat. 
Utöver att enkäten till de som implementerat SOA bestod av flera frågor, bestod vissa frågor 
dessutom av flera alternativ som skulle värderas, detta ansåg författarna endast kunna göras 
om respondenten hade en överblick över alternativen. Därmed gavs ytterligare en anledning 
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till att maila enkäten till dessa. Detta tillvägagångssätt, att en del av enkäten utfördes per tele-
fon och en del via enkätformulär, ansåg författarna både ge hög svarsfrekvens, samt ett tillför-
litligt resultat. 

Den totala svarsfrekvensen i enkätundersökningen var 91,6 %, vilket får anses vara ett gott re-
sultat. Av de företag som svarat att de implementerat SOA var det dock två som inte återsän-
de enkäten som utlovat, vilket gav en svarsfrekvens på 75 % i denna del. Även detta får anses 
som fullgott, då även detta resultat överstiger allmänt vedertagna gränser för enkätundersök-
ningar, vilka är 50-75 %. 

2.7 Analysmetod 

Den kvalitativa forskningsprocessen bygger på ”en analytisk åtskillnad mellan en värderings-
mässig och en rent faktamässig uppfattning av den företeelse vi studerar” (Holme & Solvang, 
1997, s 95). I forskningssituationen är dessa två sammanvävda och bildar en förutsättning för 
forskaren att kunna utreda den tilltänkta företeelsen. De två ovan nämnda faktorerna utgör två 
hermeneutiska cirklar - den kognitiva och den normativa - och dessa är ett uttryck för det väx-
elspel som äger rum mellan forskare och dess undersökta enheter (Holme & Solvang, 1997). 

Den kognitiva cirkeln handlar om förståelse, en förståelse som växer fram mellan forskaren 
och dennes objekt. Undersökningen kommer att ge forskaren en mycket ostrukturerad och 
oorganiserad information som det är svårt att få en god överblick över. Informationen forska-
ren får på detta sätt är dock nära relaterad till de undersökta objektens personliga upplevelser. 
Genom en växelverkan mellan forskaren och undersökningsobjektet, där forskaren stöter på 
nya frågor då denne kommer i kontakt med ny information från objektet, kan en tillförlitlig 
uppfattning utvecklas. Forskarens tolkning ställs på detta arbetssätt i relation till de undersök-
tas upplevelser ett flertal gånger under arbetets gång (Holme & Solvang, 1997). 

Den normativa cirkeln bottnar i socialt grundade fördomar av olika slag, fördomar som präg-
las av individens egna värderingar, samt den miljö vederbörande lever i. Under en forsknings-
process möts forskarens egna fördomar med undersökningsobjektets. För att detta möte ska 
få en bra utgång måste forskaren vara kritisk till sina fördomar och inte låta dessa lysa igenom. 
Forskaren måste vara så objektiv att han inte endast söker bekräftelse på sina fördomar. Hur 
forskaren lyckas förhålla sig till sina fördomar och uppfattningar får påtagliga konsekvenser 
för de slutsatser undersökningen leder fram till. Har forskaren varit objektiv och kritisk mot 
sina värderingar kan undersökningen leda till korrigeringar av dennes värderingar. På detta sätt 
fortsätter växelspelet mellan forskaren och undersökningsobjektet (Holme & Solvang, 1997). 

Dessa båda cirklar påverkar och styr de slutsatser och uppfattningar som blir slutresultatet av 
forskningsprocessen. Även om cirklarna består av olika faktorer, påverkar de varandra konti-
nuerligt under undersökningens gång, vilket innebär en sorts dubbel växelverkan, en mellan de 
kognitiva faktorerna och de normativa, samt en mellan forskaren och undersökningsobjektet. 
Resultatet av detta blir en ökad kunskap  (Holme & Solvang, 1997). 

Som ett exempel på den kognitiva cirkeln kan framhållas undersökningens kvalitativa intervju-
er, i samband med dessas utförande har nya frågor uppkommit, vilka författarna har valt att 
undersöka vidare i enkätundersökningen. Även valet av låg struktur på intervjuerna speglar 
denna metod. Öppna frågor har gett möjlighet till ökad förståelse och fördjupad kunskap 
inom ämnet, samtidigt som dessa har gett upphov till följdfrågor, vilket i sin tur har lett till 
ökad förståelse och ny insikt för problemet. Därmed har en växelverkan mellan intervjuaren 
och objektet uppstått, som enligt författarna har gett en tillförlitlig uppfattning om de inter-
vjuades inställning till SOA. 
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Den normativa cirkelns inverkan på undersökningen kan framhållas genom att författarna 
kontinuerligt omvärderat sina uppfattningar, samt att de nya frågor som dykt upp under kon-
takten med undersökningsobjekten har utforskats. Ett tydligt exempel på den växelverkan  
som uppstått under intervjuerna är att de fördomar som författarna hade innan studien 
genomfördes har omvärderats under studiens gång. Undersökningen har lett till ökad förståel-
se och ändrad uppfattning för SOA och dess inverkan på svenska företag hos författarna. Att 
en ny uppfattning har kunnat erhållas beror främst på att författarna har lyckats vara objektiva 
och kritiska mot egna fördomar, därmed har inte endast bekräftelse på egna fördomar sökts 
genom undersökningen. 

2.8 Metodkritik 

För att en undersökning ska vara tillförlitlig krävs att forskaren håller hög kvalité genom kritisk 
granskning. Mätfel är ett vanligt problem som kan ha inverkan på tillförlitligheten av resultatet. 
Det finns två olika sorters mätfel och dessa kallas reliabilitet och validitet (Patel & Davidsson, 
2003). I detta avsnitt kommer uppsatsens reliabilitet och validitet att diskuteras för att läsaren 
på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig värdet av undersökningen. Som många andra un-
dersökningar, har även denna ett par svaga punkter, vilka kan begränsa dess värde och dessa 
vill författarna härmed belysa. 

2.8.1 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet av ett mätinstrument. Reliabla mätinstrument är stabila och 
så länge de används på samma källa ska de alltid ge samma resultat vilken metod man än väljer 
att använda (Ejvegård, 2003). Inga utomstående faktorer såsom forskaren själv eller andra om-
ständigheter ska kunna påverka ett reliabelt mätinstrument och slumpmässiga fel får inte upp-
komma (Lundahl & Skärvad, 1992).  

För att uppnå så god reliabilitet som möjligt har författarna arbetat noggrant vid material-
genomgång och använt flera källor för att utesluta felaktigheter, samt slumpmässiga fel. För att 
minska risken för feltolkningar och för att öka reliabiliteten ytterligare har författarna under in-
tervjuerna använt högtalartelefon, samt bandspelare. Detta för att båda författarna skulle upp-
fatta vad som sades, samtidigt som möjlighet fanns att gå tillbaka och lyssna på intervjun ytter-
ligare en gång. Denna metod gav möjlighet för båda intervjuarna att ställa följdfrågor, vilket 
gav en djupare insikt. Därigenom har författarna undvikit en av nackdelarna med telefoninter-
vjuer, vilket är svårigheten att ställa följdfrågor. Efter intervjun skrevs allt material ner med 
hjälp av ljudupptagningen, för att inte glömma viktiga aspekter. Ytterligare en kontroll bestod i 
att vid behov mailades en renskrivning av intervjun till respondenten för att få dennes god-
kännande på att inget missuppfattats eller förvrängts.  

Reliabiliteten i enkätundersökningen anser författarna vara förhållandevis god. Skulle studien 
göras om av någon annan är sannolikheten stor att dessa kommer fram till samma resultat 
som i denna studie. Vad som kan skilja sig åt är svarsfrekvensen på enkätundersökningen, vil-
ket kan variera, men svaren man får bör ändock vara relativt lika. 

2.8.2 Validitet 

Om man verkligen mäter det man tänkt mäta är forskningen valid. Det innebär att intervjun 
eller enkäten verkligen ger svar på det forskaren har tänkt mäta eller beskriva (Ejvegård, 2003). 
Validitet kan bestå av inre respektive yttre validitet. Inre validitet är till vilken grad mätinstru-



 Metod 

 16 

mentet mäter det tänkta och yttre validitet är om mätinstrumentet verkligen ger svar på det 
som forskaren frågar efter (Lundahl & Skärvad, 1992). 

Författarna anser att studien håller en god validitet, då den helt koncentrerats på valt ämne. 
Frågor som ansågs vara intressanta, men som ändock inte bidrog till att besvara syftet uteslöts. 
Vald metod gav upphov till hög validitet, såväl inre som yttre, då författarna studerat det som 
förutsatts, samt genom undersökningen fått relevanta svar på det som eftersökts. För att lyck-
as med detta har stor möda lagts vid att utforma frågor som inte skulle kunna misstolkas eller 
ha olika innebörd för olika individer, vilket skulle påverkat validiteten. 

Validiteten i den kvalitativa undersökningen kan om möjligt ifrågasättas då det inte i alla fem 
intervjuerna var personer med exakt samma befattning som intervjuades. Även om inte eko-
nomichefen har kunnat intervjuas inom alla bolag anser författarna att den kunskap som ex-
empelvis controllern bidragit med är den samma som skulle ha erhållits av ekonomichefen. Ett 
annat problem som författarna har uppmärksammat är att då företagen i undersökningen är 
noterade på A-listan och därmed känsliga för publicitet, är det inte säkert att de intervjuade 
vågat uppge det de verkligen tycker. Detta kan påverka validiteten och hade delvis kunnat 
undvikas om författarna beslutat att intervjuobjekten skulle vara anonyma. Intervjuerna inled-
des med att fråga om intervjuobjekten ville vara anonyma i undersökningen, då ingen valt det-
ta kan det misstänkas att svaren hämmats något på grund av detta. Detta problem upptäcktes 
först av författarna när tre intervjuer genomförts och det beslutades då att de två återstående 
intervjuerna skulle genomföras på samma sätt som de första för att vara enhetliga och öka re-
liabiliteten. 

Andra delen i undersökningen, som bestod av en enkät, anser författarna ha hög validitet. I 
denna del av undersökningen var de intervjuade anonyma, vilket enligt författarna troligtvis 
gav ett mer sanningsenligt resultat. 

2.8.3 Källkritik 

För att inte få ett ensidigt resultat hade författarna önskat att även intervjua fem företag som 
inte implementerat SOA. Detta för att undersöka om de övervägt att anpassa företaget till 
SOA och varför de valt att inte göra det. Då vi även fått indikationer på att det finns företag 
som implementerar vissa delar av lagen, trots att de inte är tvungna, vore det också intressant 
att intervjua fem av dessa och därmed få deras syn på implementeringen. Orsaken till att för-
fattarna önskade göra alla dessa intervjuer var att inte få en alltför ensidig syn på vilka konse-
kvenser implementeringen av SOA ger. Problemet var att information om vilka företag som 
gjort en anpassning, trots att de inte måste, inte finns. Därmed kunde inte dessa 10 intervjuob-
jekt väljas ut. Vår enda möjlighet för att få kunskap om dessa övriga företags åsikter var enligt 
författarnas åsikt att göra en enkätundersökning. Därmed beslutades att en enkätundersökning 
skulle genomföras på företag noterade på Stockholms börsens A-lista. 

Totalt ingick 48 företag, alla registrerade på Stockholmsbörsens A-lista, i enkätundersökning-
en. Av dessa 48 svarade 44 vilket gav en svarsfrekvens på 91,6 %. Detta får anses vara en täm-
ligen god svarsfrekvens då nivån ligger högt över både Trost’s (2001) och Ejvegård’s (2003) 
gränser för vad som kan anses acceptabelt för enkätundersökningar. Resultatet kunde dock va-
rit ytterligare lite bättre om de sista två som var skyldiga att lyda under SOA besvarat enkäten.  

Ytterligare en kritisk aspekt är att undersökningen var väldigt tidsbegränsad. De svar som inte 
erhölls beror till stor del på att de eftersökta inte fanns på plats vid just detta tillfälle. Hade 
studien kunnat utföras under en längre period hade svarsfrekvensen troligen varit något högre 
och möjlighet hade funnits att skicka ut enkäten till ett större antal. 
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Att merparten av de tillfrågade uppgav att de inte övervägt att avnotera sig från amerikansk 
börs är kanske inte helt tillförlitligt då de intervjuade inte var anonyma i undersökningen. 
Börsnoterade företag är mycket känsliga för publicitet och därmed kanske de inte vågar vara 
helt sanningsenliga i denna fråga. Det kan vara så att frågan faktiskt har övervägts, men detta 
vågar flertalet respondenter inte medge. 
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3 Sarbanes Oxley Act 

DDDDetta kapitel inleds med en bakgrund till Sarbanes Oxley Act, sedan förklaras lagen i korthet, med fokus 
på sektion 404 -  internredovisning. Därefter ges en beskrivning av de organisationer som reglerar och ansvarar 
för lagens utformning och ikraftställande. Sedan redovisas Svensk kod för bolagsstyrning, vilken anses vara 
Sveriges svar på Sarbanes Oxley Act och är det regelverk som för närvarande styr svenska bolags internredo-
visning. 

3.1 Bakgrund till Sarbanes Oxley Act 

Den 30 juli 2002, antog den amerikanske presidenten George W. Bush, Sarbanes Oxley Act of 
2002. Lagen, som godkändes enhälligt av kongressen, tillkom som ett svar på de redovisnings-
skandaler och felaktig corporate governance3 som drabbat landet. SOA skapades tillföljd av 
investerares ilska över företagens omoraliska handlande. Lagen är den mest genomgripande 
förändringen för företag sedan de lagar som tillkom i samband med Depressionen under 
1930-talet (Green, Silverman, Becker, Rosen, Fischer, Braverman, & Sperber,  2003).  

En av de skandaler som fått mest uppmärksamhet, samt låg till grund för SOA är Enron 
skandalen. Enron var klassat som USA’s sjunde största företag, men gick i konkurs på grund 
av ledningens omdömeslösa sätt att leda företaget. Redan 1997 började Enron redovisa inkor-
rekta ekonomiska redogörelser, vilka dolde miljardskulder för marknaden. När detta sedan 
uppdagades var konkursen ett faktum (Green, 2004). I samband med Enron och WorldCom 
skandalen tillsattes en kommitté för att utreda hur förtroendet för aktiemarknaden skulle kun-
na återuppbyggas. Utredningens resultat blev Sarbanes Oxley Act of 2002. Lagen har fått sitt 
namn efter två av de kongressmän som var med och tog fram lagen, Paul S. Sarbanes och Mi-
chael G. Oxley. Syftet med lagen är att återuppbygga förtroendet för finansmarknaden. Detta 
görs genom att säkerställa att den finansiella rapportering som ett företag gör överensstämmer 
med verkligheten, och därigenom försvårar att nya skandaler uppstår (Pettersson, 2004; 
Green, 2004; Lander, 2004). 

Lagen tillkom under en tid då flera företagsskandaler inträffade och lagstiftarna var hårt pres-
sade att snabbt visa marknaden att man såg allvarligt på detta problem. Anders Hult, som är 
partner och leder avdelningen för Enterprise Risk Services, Deloitte framhåller att både myn-
digheter och företag i USA är överens om att lagstiftarna gick ut lite för hårt när lagen skapa-
des (Balans, 2005, nr.5). 

Peter Strandh specialist på internkontroll på Ernst & Young säger att SOA reglerna är utarbe-
tade efter det toppstyrda system som finns hos företagen i USA. Han menar att detta medför 
problem för Sverige där företagen är genomsyrade av decentralisering (Ernst & Young, 2005-
04-26). 

3.2 Vad är Sarbanes Oxley Act 

Sarbanes Oxley Act of 2002 är en tämligen ny lag bestående av 11 ”sections”. Varje sektion be-
handlar ett område, vilka stäcker sig från styrelsens och ledningens ansvar, revisorns oberoen-
de, till internkontroll och straffsatser för brott mot lagens paragrafer. 

                                                 

3 Corporate governance förklaras utförligare under 4.2 Internredovisning 
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• Sektion 101-109 -  ”Public Company Accounting Oversight Board” behandlar 
upprättande och organisering av Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB), samt dess kontrollfunktioner. PCAOB ansvarar för granskningen av de ex-
terna revisorerna, både amerikanska och icke-amerikanska, vilka reviderar företag skyl-
diga att följa lagen.  

• Sektion 201-209 - ”Auditor independence” innehåller regler om bland annat revi-
sorns oberoende, samt revisorns rotation. Det innebär att revisionsbolaget inte både 
får revidera och rådgiva det företag de granskar och att ett företag inte får använda 
samma revisor i mer än fem år. 

• Sektion 301-308 - ”Corporate responsibility” beskriver revisionskommittén, som 
ska bestå av endast oberoende medlemmar, samt ledning och styrelsens utökade an-
svar vad gäller den finansiella rapporteringen. Även bonusar och straffsatser, vid felak-
tigheter för VD och ekonomichef, ingår i denna sektion. 

• Sektion 401-409 - ”Enhanced Financial Disclosures” innehåller omfattande regler 
om internkontroll och koder för etik. Innehåller även ökade krav på redovisningen och 
den finansiella rapporteringen. Innehållet sträcker sig även till  förbud mot penninglån 
till styrelseledamot eller VD.  

• Sektion 501 - ”Analyst conflicts of interest” reglerar analytiker och deras oberoende 
gentemot företag. Investerare ska få bättre och helt sanningsenlig information. 

• Sektion 601-604 - “Commission recourses and authority”  
Sektion 701-705 - ”Studies and reports” Dessa två sektioner täcker regler om olika 
aktörers professionalism, samt SEC4 inblandning i diverse studier och rapporter. 
 

• Sektion 801-807 - “Corporate and criminal fraud accountability”  
Sektion 901-906 - “White-collar crime penalty enhancements” 
Sektion 1001 - “Corporate tax returns” Dessa tre sektioner beskriver straff för för-
falskning och förstörelse av dokument både vad gäller externrevisorer, internrevisorer, 
VD och ekonomichef. De innehåller också regler som skyddar anställda som anmäler 
företagsfusk. 
 

• Sektion 1101-1107 - ”Corporate fraud and accountability” Där tidigare sektioner 
fokuserar på individuella aktörers ansvar, innehåller denna sektion övergripande defini-
tioner om företagets ansvar vid olaglig redovisning (Moeller, 2004; Sarbanes Oxley Act 
of 2002, 2005). 
 

Den stora förändringen som Sarbanes Oxley Act har fört med sig är främst en förändring av 
rapportering. Under de senaste 70 åren har företagen fokuserat på rapportering av resultat till 
marknaden. Om företagen lyckades förse marknaden med rättvisa och transparenta finansiella 
resultat, samt ge dem erforderligt underlag för att förstå detta resultat, skulle investerare kunna 
göra kloka beslut. I samband med SOA förändrades detta. Det var nu inte längre tillräckligt att 
endast rapportera resultat. Utöver resultat ska organisationer även analysera och utvärdera 
kvalitén i de processer och kontroller som används för att skapa resultaten. Det är stora skill-

                                                 

4 Amerikanska motsvarigheten till svenska finansinspektionen, förklaras mer utförligt i avsnitt 3.2.2 
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nader mellan dessa två sätt att tänka och det kommer att ta långt tid innan detta kan ske natur-
ligt, då det är något helt annat att analysera en process än ett resultat (Ramos, 2004). 

Lagen har ett vidsträckt tillämpningsområde, vilket innebär att den inte enbart reglerar ameri-
kanska företag, utan även utländska företag. Akten tillämpas på företag, såväl amerikanska 
som icke-amerikanska, vilka är noterade på amerikansk börs eller erbjuder värdepapper, så kal-
lade American Depository Receipts (ADR), för handel på amerikansk börs eller liknande 
marknadsplats i USA (Blomberg & Svernlöv, 2003). I Sverige trädde lagen i kraft 15 juli, 2005, 
men har skjutits upp ett år för företag som omsätter mindre än 75 miljoner US dollar. Lagen 
omfattar endast de dotterbolag som är av väsentlig betydelse för moderbolaget. Detta då pro-
cessen är för stor och dyr för att kräva att alla dotterbolag ska implementera lagen. För de en-
skilda mindre bolagen skulle en implementering bli för omfattande och för krävande och an-
ses därför inte vara relevant att genomföra (H. Mabon, Personlig kommunikation, 2005-10-
04). 

Implementeringen av SOA har förändrat många områden, däribland corporate governance, 
regleringen av revisionsfirmor som reviderar publika företag, samt som nämnts ovan företa-
gens ekonomiska redogörelse (Lander, 2004). I samband med att lagen antogs blev ledningen i 
ett företag personligt ansvariga för att bokslut, och övrig ekonomisk information, är korrekt, 
samt att alla affärsdokument som är relevanta arkiveras. Affärsdokument ska arkiveras för att 
revisorer och domstol skall kunna ta del av dessa, om det senare skulle behövas, vid oklarhe-
ter. Personligt ansvar i lagens mening innebär stora konsekvenser för de ansvariga. Om något 
bedrägeri skulle upptäckas riskerar ledningen både hårda fängelsestraff samt dryga böter, upp-
emot 5 000 000 $ i böter, samt 20 års fängelse (Green, 2004; Lander, 2004). 

En av de svåraste delarna i lagen för företagen att implementera är sektion 404. Det är den 
som leder till störst problem för företagen och därmed även för de som skall intyga att allt är 
sanningsenligt. Sektionen är vida omfattande, kostsam och tidskrävande att genomföra (Ba-
lans, 2005, nr.5). 

3.2.1 Sektion 404 “Management assessment of internal controls” 

Sektion 404 i SOA är förhållandevis kort och specificerar inte det faktiska innehållet i ledning-
ens rapport om den interna redovisningen. Anledningen till detta är att varje rapport ska 
skräddarsys efter varje individuell organisation (Lander, 2004). Däremot utger SEC tillämp-
ningsföreskrifter som är desto mer detaljrika, vilka innehåller hur företagen skall agera för att 
uppfylla lagkraven. Tillämpningsföreskrifterna för sektion 404 består av 86 sidor och 191 no-
ter (SEC tillämpningsföreskrifter, 2002). 

Sektion 404 ”Management assessment of internal controls” innebär att utöver årsredovisning-
en ska även en rapport om företagets interna kontroll ingå. Denna ska uttrycka ansvaret för 
ledningen för att skapa och underhålla en tillräcklig intern kontroll struktur och procedurer för 
den finansiella rapporteringen. Den ska även innehålla en beskrivning av föregående års effek-
tivitet vad gäller den interna kontrollen, samt de processer som dessa föregås av (Sarbanes Ox-
ley Act of 2002, 2005). Detta är vad som i brukligt tal kom att kallas sektion 404 reglerna (Mo-
eller, 2004). 

SOA innebär att bolaget självt är ansvariga för årsredovisningen och är skyldiga att dokumen-
tera hela flödet av affärshändelser, det vill säga från mottagen faktura till färdig årsredovisning. 
Företaget är även ansvarigt för kontrollen och effektiviteten i processerna, något som absolut 
inte får utföras av den externa revisorn. Denne ska endast ta del av dessa dokument och intyga 
dess effektivitet (H. Mabon, Personlig kommunikation, 2005-10-04).   



 Sarbanes Oxley Act 

 21 

Intern kontroll av finansiell rapportering innebär att ledningen ska skapa en process, under 
ledning av VD och ekonomichef samt verkställd av styrelsen, för att försäkra trovärdigheten 
av de finansiella rapporterna. I enlighet med sektion 404 ska VD och ekonomichef utvärdera 
och rapportera effektiviteten av den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. 
Denna rapport ska medfölja årsredovisningen till SEC (Ramos, 2004). Om man bortser från 
SEC´s tillämpningsföreskrifter är inte sektion 404 särskilt utförligt skriven. Sektion 404 kräver 
dock att alla årliga rapporter ska innehålla följande delar;  

1. Ledningens årsrapport om intern kontroll över finansiell rapportering. Denna består 
av följande utlåtanden; 

• ledningens ansvar för att etablera och upprätthålla tillräcklig intern kontroll över 
finansiell rapportering. 

• klargörande av det ramverk ledningen valt för styrning och utvärdering av de in-
terna kontrollernas effektivitet. Processer som ingår i detta är bokslut och rappor-
tering, intäkter, inköp, lön och produktion. 

• förklaring från ledningen om deras bedömning av effektiviteten i den interna kon-
trollen från föregående år. Här ska information om eventuella materiella svagheter 
ingå. Ledningen får inte intyga att den interna kontrollen är effektiv om det finns 
en eller flera materiella svagheter. 

• ett utlåtande från det registrerade publika revisionsbolaget som granskat de finan-
siella rapporterna i årsredovisningen, vari de intygar och rapporterar ledningens 
analys av den interna kontrollen. 

2. Årsredovisningen ska attesteras av det externa revisionsbolaget som har hand om  re-
visionen.  

3. Förändringar i den interna kontrollen, som har eller kan komma att konkret påverka 
den interna kontrollen, ska redovisas (Ramos, 2004; Lander, 2004). 

I samband med reglerna i sektion 404 är inte längre de externa revisorerna ansvariga för de in-
terna kontroller de tidigare utfört i företagen i samband med den årliga redovisningen. De ska 
nu endast granska ledningens internkontrollsrapport. För att säkerställa att alla SOA´s regler 
efterföljs krävs omfattande kontrollorganisationer, vilka beskrivs nedan (Moeller, 2004). 

3.2.2  PCAOB och SEC 

Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB, är en oberoende icke-statlig tillsyns-
nämnd för revisionsbolag. Syftet med nämnden är att skydda investerares intressen och öka 
allmänhetens förtroende för finansiell rapportering. PCAOB verkar inom tre huvudområden, 
vilka är redovisnings standarder, registrering och inspektion, samt övervakande av genomfö-
randet av lagen. Enligt SOA har PCAOB makt att utveckla revision- och redovisningsstandar-
der (Lander, 2004).  

Övervakare av PCAOB är SEC- Securities and Exchange Commission. SEC är en motsvarig-
het till den svenska finansinspektionen. Deras uppgift är att upprätta utförliga tillämpningsfö-
reskrifter för vissa delar i SOA, som i lagen inte är tillräckligt specificerade. Alla företag som är 
registrerade hos SEC, är skyldiga att lämna finansiell information (Blomberg & Svernlöv, 
2003). SEC har uteslutande makt att överse och fullfölja PCAOB´s auktoritet (Lander, 2004). 
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Sektion 106 i SOA kräver även att utländska revisionsbolag, som granskar organisationer som 
påverkas av lagen, ska registreras hos SEC och därmed även rapportera till dem (Lander, 
2004). Det innebär att för att svenska revisionsbolag ska kunna revidera bolag som lyder under 
SOA måste de vara registrerade hos SEC. 

3.2.3 Kod för Svensk bolagsstyrning 

Då även den svenska marknaden drabbats av redovisningsskandaler, vilka orsakat mycket kri-
tik, har Svensk kod för bolagsstyrning utarbetats. Denna är Sveriges svar på den amerikanska 
lagen Sarbanes Oxley Act of 2002.  

Erik Åsbrink, ordförande i kodgruppen definierar Corporate governance som den engelska 
termen för bolagsstyrning, vilket innebär att företagen ska drivas på ett sätt så att ägarnas av-
kastningskrav uppfylls, vilket i sin tur ska bidra till en växande samhällsekonomi. Syftet med 
den nya koden är att förbättra styrningen i de svenska bolagen, bidra till ökat förtroende för 
aktieägarna samt stärka konkurrenskraften för svenska företag. Rollfördelningen mellan ägare, 
styrelse och ledningen ska bli tydligare och målet är att höja etiken bland svenska bolag. En av 
grundprinciperna för kodens utvecklande har varit att ”skapa största möjliga transparans gentemot 
ägare, kapitalmarknad och samhälle i övrigt” (Åsbrink, 2004 s. 5). Koden är inte lagstadgad i den 
mån att det innebär brott mot lagen, om den inte efterföljs. Den bygger i stället på principen 
”följ eller förklara”, vilket innebär att företaget kan undvika att följa vissa regler bara de förkla-
rar varför inte regeln har efterföljts (Åsbrink, 2004). 

Enligt koden ska styrelsen ansvara för företagets interna kontroll i syfte att tillvarata aktieägar-
nas intresse och skydda bolagets tillgångar. Styrelsen ska årligen avge en rapport till revisorn 
om hur den interna kontrollen fungerar vad gäller den finansiella rapporteringen. Såvida bola-
get inte har någon internrevision ska styrelsen årligen granska behovet av en sådan funktion 
(Åsbrink, 2004). 
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4 Referensram 

KKKKapitlet inleds med en beskrivning av vad internredovisning innebär. Därefter beskrivs den institutionella te-
orin, med fokus på institutionella förändringar som den empiriska studien sedan bygger på. Kapitlet avslutas 
med en inblick i tidigare studier som utförts inom ämnet och som använts som inspiration för denna uppsats 
inriktning. 

4.1 Val av teori 

I problemspecificeringen diskuteras bakomliggande förklaringar till varför en implementering 
av SOA genomförs. Två alternativ som framhålls är att implementeringen av SOA kan göras 
till följd av rationellt handlande eller genomföras utifrån en symbolisk handling för att uppfylla 
krav från marknaden. En teori som diskuterat dessa aspekter är den institutionella teorin, 
främst utvecklad av DiMaggio & Powell. Denna teori har därför valts som grund för referens-
ramen och för kunna förklara SOA som förändring. För att ge insikt och förståelse för det 
problemområde som uppsatsen behandlar inleds kapitlet med ett avsnitt som behandlar in-
ternredovisning och dess utveckling. 

4.2 Internredovisning 

Redovisningen i ett företag kan delas in i externredovisning och internredovisning. Externre-
dovisningen är lagstadgad och syftet är att tillgodose företagets externa intressenters behov av 
information. De externa intressenterna är aktieägarna, kunder, leverantörer och långivare (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2002). Externredovisningen är ett av de styrmedlen, utöver bolags-
stämma och styrelse, som aktieägarna använder för ägarstyrning eller corporate governance 
som det också kallas enligt Gröjer (2002). Corporate governance handlar om ägarnas krav på 
hur företaget styrs, vilket ska kunna överföras och leda till samma mål som företagsledningen 
har. I de fall där företagen är små och det är aktieägarna som också styr företaget kan det räcka 
med enbart externredovisning. Men för stora företag med en stor mängd aktieägare och en 
komplicerad struktur behöver den interna styrningen hjälp av internredovisningen (Gröjer, 
2002). För att företagets corporate governance ska fungera spelar internredovisningen en vik-
tig och betydelsefull roll (Hespenheiden, 2005). 

Den interna redovisningen är inte lagstadgad i Sverige, utan har hittills gjorts enbart för de in-
terna intressenterna och företagets egna behov. Den interna redovisningen är ofta mer detalj-
rik och kan innehålla information som inte ingår i den lagstadgade externredovisningen (Ax et 
al., 2002). På grund av de stora redovisningsskandaler som inträffat på senare år, både i Sverige 
och Amerika har nya regler för internredovisning framtagits. För vissa företag som lyder under 
SOA, innebär det numera att internredovisningen är lagstadgad. För de som lyder under 
Svensk bolagskod gäller i stället principen ”följ eller förklara” (Åsbrink, 2004; Lander, 2004). 
Därmed finns det två alternativa metoder att komma tillrätta med samhällsproblem, lagre-
glering eller självreglering. I detta fall är svensk bolagskod ett exempel på självreglering, då 
denna består av icke bindande regler (Belfrage, 2005).  

Ägarnas krav härleds från externredovisningen till internredovisningen och sambandet där 
emellan är tydligt (Gröjer, 2002). Den externa redovisningen granskas av externa revisorer, 
vilka ska ha en oberoende ställning gentemot företaget (Johansson, Johansson & Pautsch, 
2001). Även internrevisionen ska ske objektivt, men på uppdrag av ledningen. Detta kan skapa 
problem då internrevisionen även ska granska ledningens kostnader, såsom löner och förmå-
ner (SOU 2003:93). 
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Institute of Internal Auditors (IIA) som är en världsledande organisation inom internredovis-
ning, definierar internredovisning som; 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and im-
prove an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance proc-
esses” (IIA, 2005). 

Denna definition betonar att internredovisningen ska upptäcka affärsrisker samtidigt som den 
har en konsulterande roll, vilket i sin tur ska ge ledningen bättre beslutsunderlag (Marks, 
2001). 

4.3 Institutionell teori 

Detta avsnitt inleds med ett klargörande av vad författarna fortsättningsvis menar med ordet 
institution. Begreppet institution kan ibland användas om en organisation, men ofta åsyftas 
något mer än enbart detta när man använder ordet institution. Organisationer är en formell 
sammanslutning av enskilda individer. Institutioner är ett kognitivt fenomen, där det handlar 
om mer än en grupp individer, det handlar om kunskaper, föreställningar och föreskrifter (så-
som lagstiftning). Institutionerna påverkar individers samt organisationers handlingar men kan 
inte själva utföra någon handling (Ahrne & Hedström, 1999).  Enligt Johansson (2002) kan en 
institution beskrivas som ”en organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller mind-
re för-givet-tagna - formella eller informella, medvetna eller omedvetna - regler” (Johansson, 2002, s 17). In-
stitutioners existens medger att det finns ett accepterat och inte ifrågasatt sätt att uträtta och 
förhålla sig mot det som institutionen omfattar (Johansson, 2002). Ovanstående är en defini-
tion av vad författarna av denna rapport menar med begreppet institution.  

En institution beskrivs inom samhällsvetenskapen som de normer och regler som ligger till 
grund för mänskligt beteende. Detta beteende blir något bestående eller ett vanligt återkom-
mande beteendemönster. En institution kan vara reglerad av lag, men kan även bestå av in-
formella sedvänjor, traditioner och vanor (Nationalencyklopedin, 2005). Enligt Selznick (1957) 
måste en organisation anpassa sig till de normer, traditioner och värderingar som råder i sam-
hället vilken organisationen är delaktig i. För att en organisation ska kunna överleva måste den 
uppfattas som legitim av de övriga aktörerna i samhället (citerad ur Jacobsen & Thorsvik, 
2002).  

Det finns flera olika inriktningar inom institutionell teori och dessa lägger olika vikt vid tre 
element som institutionell teori anses bygga på (Johansson, 2002). Dessa tre element betecknar 
Scott (1998) som institutionernas tre pelare (Scott, 1998). Scott (1995) menar att alla institu-
tioner består av dessa tre pelare, vilka benämns som regulativa, normativa och kognitiva. Dessa pe-
lare är uppbyggda av strukturer och aktiviteter som inger stabilitet till samhället samt ger me-
ning till socialt beteende (citerad ur Scott, 1998). Enligt Scott finns det därmed tre olika synsätt 
inom institutionell teori idag. Den regulativa, som ofta omfattar alla institutionalister, uppger att 
organisationer reglerar och begränsar sitt beteende på grund av både skrivna och oskrivna la-
gar. Inom det normativa perspektivet ses institutioner som sammanhållna av normer och värde-
ringar. Organisationer försöker uppfylla samhällets förväntningar och göra vad som anses krä-
vas av dem, för att på detta sätt anses som legitima. Det kognitiva synsättet baseras på kunskap 
och utgår ifrån att institutioner består av vissa förutbestämda regler och rutiner som tas för-
givna, utan att ifrågasättas (citerad ur Johansson, 2002). 

Den institutionella teorin utgår från samhällets normer och värderingar vid en viss tid. Enligt 
teorin är varje individ begränsad i sina handlingar till samhällets krav och dessa är så självklara 
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att de inte ifrågasätts. Dessa värderingar, som är allmänt accepterade, skapar ett fungerande 
samhälle och gör beslut mer effektiva. Den institutionella teorin förklarar att institutioner byg-
ger upp en sorts struktur som gör att det går att fatta konsekventa beslut snabbt, men efter-
som teorin bygger på värderingar kan utvecklingen hämmas eller stoppas upp (Artsberg, 
2003).  

Institutionell teori handlar om att organisationer är beroende av omvärlden. Omvärlden kan 
beskrivas som den tekniska och den institutionella. Den tekniska omvärlden innebär att allt 
utanför en organisation, såsom råvarutillgång, arbetskraft samt avsättning för produkterna på-
verkar hur ett företag handlar. Institutionell omvärld beskriver de kulturella aspekterna och 
hur de påverkar en organisation. Sådana aspekter kan vara normer, värderingar och lagar. Ut-
ifrån dessa förväntar sig omvärlden att organisationer anpassar sig och de organisationer som 
inte uppfyller kraven kan få legitimitetsproblem. Institutionell omvärld är en förklaring till hur 
organisationer agerar och handlar (Jacobsen & Thorsvik, 2002).   

Institutionella teoretiker är överens om att ekonomisk rationalitet är en dålig beskrivning av 
företagens handlande. De menar i stället att företagen handlar efter krav och förväntningar 
från marknaden för att bli accepterade (Scott, 2001). Företag står under press från omvärlden 
för att uppnå samhällets normer och värderingar. De som väljer att stå utanför drabbas lätt av 
kritik och legitimitetsproblem. För att undvika detta försöker organisationer ta hänsyn till om-
världens krav vid utformande av målformuleringar och organisationsstruktur. Därmed finns 
risk att företag skapar målformuleringar och en formell struktur som saknar förankring i den 
egna organisationen och som inte påverkar organisationens praktiska handlade. Det enda som 
skapas är en bild utåt att företaget anpassar sig efter sin omvärld (Jacobsen & Thorsvik, 2002).   

4.4 Institutionella förändringar 

DiMaggio & Powell (1991) anser att förändringar är ett naturligt inslag i organisationer, men 
menar att anledningen till dessa förändringar har skiftat under de senaste decennierna. Tidigare 
drevs förändringar i huvudsak av konkurrens skäl och effektivitetsmål. I dag sker många för-
ändringar utifrån ett byråkratiskt tryck som skapar organisationer som är mer lika varandra, 
trots att förändringen inte säkert leder till ökad effektivitet för den specifika organisationen 
(DiMaggio & Powell, 1991). 

Det finns enligt den institutionella teorin tre olika anledningar till varför institutionella föränd-
ringar uppstår. Dessa anledningar är den regulativa, den normativa, samt den imiterande, vilka 
beskrivs mer utförligt nedan.  

4.4.1 Regulativ förändring 

Den regulativa, tvingande, förändringen är ett resultat av både formellt och informellt tryck ut-
ifrån, på företagen. Trycket kommer från andra organisationer vilka företaget är beroende av, 
samt från kulturella förväntningar i samhället, som företaget är en del av. Detta tryck kan te sig 
som ett tvång, övertygelse eller som en inbjudan att delta i övriga organisationers arbetssätt. I 
vissa fall är organisationsförändringar ett resultat av statlig påverkan, något som alla företag 
måste följa, exempelvis en ny lag (DiMaggio & Powell, 1991). Förändringarna kan utöver lagar 
utgöras av regler och sanktioner (Karlsson, 2005).  

Existensen av ett gemensamt regelverk får stor effekt på flera aspekter som en organisations 
struktur och beteende. Weber har genom sin forskning påpekat det stora inflytandet som ett 
komplext, rationaliserat lagsystem medför och som då kräver nödvändiga organisationella 
kontroller för att efterfölja dessa legala krav. Som nämnts ovan sker förändringar till följd av 
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byråkratiskt tryck som skapar organisationer som är lika varandra, men även andra statliga le-
gala och tekniska krav, såsom årsrapporter, finansiell rapportering och budgetcyklar skapar or-
ganisationer som blir mer och mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 1991). 

Pfeffer och Salancik (1978) framför att organisationer, som möter svårhanterliga problem 
och/eller är beroende av sin omgivning, ofta försöker utnyttja det sociala systemet och de stat-
liga myndigheterna för att komma till rätta med det uppkomna problemet. Ovanstående för-
fattare fann även i sin undersökning att politiskt konstruerade förändringar kan skapa problem 
av två anledningar. Det ena är att många gånger upplever inte politikerna själva resultatet och 
konsekvenserna av sina beslut. Det andra är att det inte är säkert att förändringen som de 
framställt tillämpas på det sätt som det är tänkt. Dessa problem leder till beslut som blir svåra 
att genomföra och mindre flexibla (citerad ur DiMaggio & Powell, 1991).  

Meyer och Rowan (1977) menar att i takt med att rationaliserade stater och andra stora ratio-
nella organisationer utökar sin dominans över flera områden i samhället, påverkas organisatio-
nella strukturer. Dessa kommer mer och mer att likna de regler som blivit institutionaliserade 
och legitimerade både inom och av staten (citerad ur DiMaggio & Powell, 1991). Företag som 
väljer att inte efterfölja dessa regler, mister ofta sin legitimitet, och kan därmed få svårt att få 
tillgång till de resurser som krävs för organisationens fortlevnad. Detta kan i värsta fall leda till 
en organisations konkurs (Karlsson, 2005). 

Det är inte enbart beslutsfattare som skapar regulativa förändringar för en organisation. Den-
na typ av förändringar kan också komma från andra organisationer som företaget samarbetar 
med, exempelvis kan ett dotterbolag tvingas till förändring för att anpassa sig till moderbola-
get. Förändringar som uppstår på grund av ett samarbete görs då enbart för att skapa legitimi-
tet för den egna organisationen (DiMaggio & Powell, 1991). 

4.4.2 Normativ förändring 

Denna andra anledning till förändring, normativa förändringar, bottnar i professionalism och 
preferenser om vad som är rätt sätt att uppföra sig eller rätt sätt att agera, organisera och utfö-
ra sina arbetsuppgifter. Professionalism betyder att ett antal arbetare inom samma område 
strävar efter att få definiera en enhetlig metod för deras specifika arbete. Detta görs för att 
kunna kontrollera utvecklingen av professionen och för att bygga upp en kognitiv bas som an-
ses som legitim för hela arbetskåren. Professionen definierar deras sätt att arbeta, men detta 
går inte alltid att genomföra då företagen möter icke professionella klienter (DiMaggio & Po-
well, 1991).  

Professioner är utsatta för precis samma tryck som organisationer, det vill säga både tvingande 
och imiterande press, vilket naturligtvis leder till homogenitet. Ofta har olika professioner 
inom en organisation mycket lite gemensamt, medan samma profession inom olika organisa-
tioner är väldigt lika. Utöver detta bör även tilläggas att en professions styrka oftast är något 
som tillskrivs professionen av staten, snarare än att det grundas i det professionen utför (Di-
Maggio & Powell, 1991). 

Det finns två aspekter som ligger till grund för denna teori om normativa förändringar, den 
ena är resultatet av formell utbildning och kognitiv bas som överförs från ett universitets spe-
cialister till studenten, den andra är tillväxten och utvecklingen av professionella nätverk över 
organisations gränserna, vilka leder till nya professioner (DiMaggio & Powell, 1991). 

En viktig orsak för uppkomsten av den normativa förändringen är infiltration av personal. 
Detta sker genom anlitande av individer från andra organisationer inom samma industri samt 
anlitande av individer utbildade vid vissa institutioner. Att alla organisationer följer samma 
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mönster leder till att de individer som tar sig högst upp i hierarkin inom olika organisationer 
har ofta förhållandevis lika bakgrund. De socialiseras in i en roll där det finns en standard för 
det mesta, såsom sättet att tala, klä sig och bemöta andra (DiMaggio & Powell, 1991). 

4.4.3 Imiterande förändring 

Som nämnts ovan uppstår inte alla institutionella förändringar på grund av tvång. DiMaggio & 
Powell (1991) menar att vissa organisationer imiterar andra på grund av osäkerhet, när de ser 
att dessa har lyckats. Osäkerheten är ett mycket kraftfullt fenomen som framkallar imitering. 
När en organisation står inför osäkerhet, av olika anledningar såsom svårigheter att förstå tek-
nologi, när mål är otydliga eller när en organisations omgivning skapar symbolisk osäkerhet, 
kan dessa försöka imitera och bygga sin struktur efter andra organisationers strukturer. Förde-
len med att söka svar på oklarheter hos andra organisationer, är att med en liten insats kan en 
uppnåelig lösning erhållas, till bara en liten kostnad (DiMaggio & Powell, 1991). 

En anledning till att vissa organisationer framstår som ledande kan till viss del bero på upp-
skattning från staten, till exempel genom bidrag. Detta ger organisationerna ökad legitimitet 
och uppmärksamhet, vilket gör att konkurrerande företag kopierar delar av dess struktur eller 
operativa verksamhet. Detta görs för att de önskar få samma fördelar som det imiterade före-
taget. Imitation kan då vara ett sätt att uppnå legitimitet, då de imiterar ett företag som redan 
har marknadens acceptans  (DiMaggio & Powell, 1991). 

En organisation som blir imiterad kan vara omedveten om att andra kopierar deras sätt att ar-
beta/verka, det kan till och med vara så att organisationen överhuvudtaget inte önskar att bli 
imiterad, då den oftast har konkurrensfördelar. Det kan dock vara svårt att förhindra att imite-
ring sker. Imiterandet kan ske direkt genom konsultfirmor eller indirekt då anställda byter ar-
betsgivare. Att imitera en annan organisation kan ses som en orsak till att organisationer vill 
framhäva sig som legitima, att de anstränger sig för att visa att de i alla fall försöker förbättra 
vissa saker. Organisationer imiterar oftast andra liknande aktörer inom deras marknad som de 
anser vara framgångsrika, samt har en högre grad av legitimitet än företaget självt. Generellt 
kan sägas att ju större en organisation blir, ju fler kunder och anställda de har, desto större blir 
trycket på dem att prestera och kunna erbjuda det som även andra inom deras område erbju-
der (DiMaggio & Powell, 1991). 

Likheter mellan organisationer beror till stor del på det faktum att även om organisationer sö-
ker sin egen väg och försöker diversifiera sig, finns det ytterst lite olika varianter att välja på. 
Därmed framstår det som om de flesta organisationer har mer gemensamt än vad som skiljer 
dem åt. Nya organisationer byggs efter de äldres sätt att organisera sig, och ledning försöker 
kontinuerligt att finna nya organisationer som de kan imitera för att uppnå sina mål. Att 
många organisationer har samma strukturella arrangemang kan snarare anses bero på det fak-
tum att imiterande förekommer i hög grad, än att de efterliknande modellerna ger upphov till 
ökad effektivitet (DiMaggio & Powell, 1991). 

Var och en av dessa ovan beskrivna förändringar kommer att fortsätta att äga rum trots av-
saknad av bevis på att de verkligen leder till ökad organisationell effektivitet. I den mån det 
verkligen leder till effektivitet, beror det ofta på den uppskattning organisationer upplever från 
sin omgivning då de har blivit mer lika andra organisationer inom sin industri. Likheten till 
omgivningen kan underlätta utväxlingen med denna, samt öka organisationens rykte som legi-
tim och aktvärdig. Trots detta är det inget som garanterar att de organisationer som väljer att 
anpassa sig efter de ledande inom sin industri är mer effektiva än de som går sin egen väg 
(DiMaggio & Powell, 1991). 
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4.5 Tidigare studier 

Under den litteratursökning som bedrevs som grund för uppsatsarbetet söktes tidigare forsk-
ning inom ämnet. Det var mycket svårt att hitta relevant material som passade uppsatsens syf-
te. Författarna fann dock några uppsatser som behandlar Sarbanes Oxley Act, men med annat 
perspektiv och där fokus har lagts på internredovisning eller revisorns roll. Endast en kandi-
datuppsats återfanns som direkt behandlade ett liknande syfte som det som ligger till grund för 
denna rapport. Men denna undersökning hade gjorts ett år före SOA´s lagkrav trädde i kraft i 
Sverige och var dessutom endast baserad på tre företag inom samma koncern. Nedan redo-
görs för de mest relevanta uppsatserna som litteratursökningen gav. 

Hobler, Holmqvist & Paulsson (2004) har i sin kandidatuppsats ”Sarbanes Oxley Act - en tvingan-
de förändring” utrett vilka effekter SOA har på tre Sydkraftsbolag som nyligen implementerat 
SOA. Resultatet författarna kom fram till var att bolagen över lag var positivt inställda till den 
nya lagen. Visserligen kommer kostnaderna att öka, dels för implementeringen och dels för 
ökad kontroll, men företagen räknar med att det ska bli lättare att upptäcka eventuella fel och 
hoppas att SOA kan leda till bättre beslut. 

Jamakosvanovic & Wernberg (2004) behandlar i sin Magisteruppsats ”Sarbanes-Oxley Act - Hur 
förändras revisorernas arbete och hur påverkas den interna kontrollen i amerikanska dotterbolag verksamma i 
Sverige”? hur revisorernas arbete förändras, då det inte längre är tillåtet att både vara konsult 
och revisor i samma bolag. Trots detta ifrågasätts om SOA kommer att leda till ett större obe-
roende mellan företagsledningen och revisorn. Författarna har kommit fram till att den interna 
kontrollen kommer förändras i samband med SOA, men hur stor förändringen blir beror på 
vilken företagskultur som råder i företaget. De menar att en kritisk faktor vid implementering-
en är att kommunikationen i företaget är god. Författarna drar som slutsats att de intervjuade 
företagen anser SOA vara en bra grund för effektiv kontroll. Trots detta ifrågasätter de om la-
gen i längden ger ett gott skydd för aktieägarna, då även SOA kan bli slentrian och möjligheter 
finns att hitta kryphål i lagen. 

I Eklund, Karlsson & Lax (2005) rapport ”Internrevisionens roll - i ett svenskt perspektiv” är syftet 
att beskriva internrevisionens roll i Sverige samt att undersöka till vilken utsträckning internre-
visionen styrs av de nya reglerna. Författarna undersöker även om internrevisionen upplevs 
som mest granskande eller konsulterande. Författarna fann att internrevision funktionen en-
dast fanns på 32 % av företagen noterade på Stockholmsbörsens A-lista mest omsatta och att 
funktionen har gått mer åt det granskande hållet mot tidigare mer konsulterande. Detta feno-
men anser författarna komma från de ökade reglerna inom corporate governance. 

Karlsson & Lundqvist (2004) beskriver i magisteruppsatsen ”Kvalitetssäkras internkontroll genom 
en ‘kod’ för svensk bolagsstyrning?” några börsnoterade bolags uppfattning av god intern kontroll, 
samt om företagen anser att den interna kontrollen kan kvalitetssäkras genom den nya koden. 
Författarna drar som slutsats att svensk bolagskod inte bidrar till ökat förtroende eller att den 
säkrar kvaliteten på internkontrollen. Slutsatsen är att de undersökta bolagen är oroliga för den 
stora extra kostnad som uppstår i samband med koden, vilket inte är bra vare sig för bolaget 
eller för ägarna. Författarna menar vidare att reglerna kan kringgås för de som verkligen vill 
begå bedrägerier. 

Belfrage (2005) undersöker i sitt examensarbete ”Bonus och belöningar i Skandias kölvatten – lagre-
glering kontra självreglering” om man bäst kommer tillrätta med vidlyftiga löner och bonusar ge-
nom lagreglering eller genom marknadens självreglering. I denna uppsats beskrivs kod för 
svensk bolagsstyrning som den självreglerande lösningen. Författarna kom fram till att när-
ingslivet inte ville ha några lagregler och att de var välvilligt inställda till Svensk bolagskod var 
enbart för att det fanns ett hot om lagstiftning. Författaren menar att plötsliga lagregleringar 
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som uppkommer på grund av ett växande problem ofta blir cementerad och inte har någon 
förankring i marknaden. 
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5 Empiri 

DDDDetta kapitel presenterar det material som den empiriska undersökningen gav. Först presenteras intervjuns 
medverkande företag, vilka bestod av Volvo, Ericsson, ABB, Stora Enso och AstraZeneca, därefter presente-
ras resultatet från intervjuerna som genomfördes med personal från dessa företag. Efter detta följer en redovis-
ning av enkätundersökningens resultat. 

5.1 Presentation av intervjuns medverkande 

Den första delen i undersökningen bestod som nämnts av intervjuer med personer väl insatta i 
SOA inom fem olika företag. Dessa företag presenteras kort nedan, innan resultatet från den 
empiriska undersökningen framställs.  

Volvo tillverkade sin första bil 1927 och har sedan dess utvecklats till ett av de ledande företa-
gen inom sin bransch. De producerar idag både lastvagnar, bussar och anläggningsmaskiner 
utöver personbilar och har även en företagsdel som arbetar med finansiell service. Volvo har 
en personal kår om cirka 81 000 personer, produktion i 25 länder, och marknadsnärvaro i mer 
än 125 länder. Företaget omsätter cirka 201,5 miljarder kronor (Volvo, 2005). På Volvo 
genomfördes en intervju med ekonomichef Lars Lewin som förklarar att Volvo är i testfasen 
av implementeringen av SOA. Dokumentationen av processerna är klar och en översikt görs 
för att se om företaget verkligen har definierat riskerna på rätt sätt (L. Lewin, Personlig kom-
munikation 2005-10-06).    

Ericsson grundades 1876 och har sedan starten varit världsledande inom telekommunikation. 
Företaget har över 1 000 nätverk jorden över och 40 % av alla mobil samtal görs genom deras 
nät. Ericsson arbetar utöver telefoni med ett tjänsteutbud som hjälper operatörer att lösa pro-
blem. Med den kunskap som företaget besitter fortsätter Ericsson att bryta ny mark och driver 
därmed teknologin och forskningen inom branschens område framåt. De har idag cirka 50 
000 anställda och en omsättning på 132 miljarder kronor (Ericsson, 2005). På Ericsson inter-
vjuades internrevisionschefen, Peter Johrén som är den inom Ericsson som är mest insatt 
inom SOA. Ericsson börjar med tester på sina processer i början av november och de områ-
den som visar sig behöva åtgärdas, kommer utföras under nästa år (P. Johrén, Personlig kom-
munikation 2005-10-06).  

ABB grundades 1883 och har hjälpt länder över hela världen att bygga och förvalta sin infra-
struktur. Företaget har utvecklats från storskaliga lösningar mot det de idag är ledande inom, 
kraft- och automationsteknik. Deras lösningar är fokuserade på förbättrad prestanda och mi-
nimerad miljöpåverkan inom industri och energibranschen. ABB´s strategi är att ha global när-
varo och expertis på lokal nivå. ABB är verksamma i 100 länder och har ungefär 103 000 me-
darbetare och en omsättning på 137 miljarder kronor (ABB, 2005). På ABB intervjuades con-
trollern, Marie-Louise Ulding. Ulding uppger att ABB har designat de processer SOA kräver 
och dokumenterat riskerna och de kontroller som behövs för att upptäcka dessa. Kontrollerna 
är testade och externrevisorerna ska nu se över systemet, för att garantera dess säkerhet, något 
ska vara klart till årsskiftet (M-L. Ulding, Personlig kommunikation 2005-10-07). 

AstraZeneca bildades 1999 genom en fusion av Astra som grundades 1913 och Zeneca som 
grundades 1926. Båda dessa bolags utvecklig är kantad av viktiga innovationer. Samgåendet 
bedömdes öka förmågan för långsiktig ekonomisk tillväxt och därmed också ökat aktieägar-
värde. Idag är AstraZeneca ett världsledande läkemedelsföretag med 64 000 medarbetare varav 
11 900 av dessa arbetar med forskning och utveckling. Produkterna säljs i över 100 länder och 
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företaget har en omsättning på 21,4 miljarder USD (AstraZeneca, 2005). På AstraZeneca in-
tervjuades Berndt Sundström, som arbetar som ekonomichef. AstraZeneca har genomfört ett 
antal tester under året på de processer och kontroller som införts på grund av SOA och räknar 
med att vara färdiga med detta vid årsskiftet (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-
10-10).  

Stora Enso är ett ganska ungt företag men har rötter i företag som sträcker sig nästan 1 000 år 
tillbaka i tiden. Stora Enso Bildades 1998 genom att STORA och Enso gick ihop. Stora Enso 
är idag ett marknadsledande företag inom områden som papper, förpackning och skogspro-
dukter. Företaget tillverkar allt från sågade trävaror till veckotidningspapper och deras kunder 
består främst av andra företag. Omsättningen är 12,4 miljarder Euro med 45 000 anställda i 
mer än 40 länder. Deras mål är att utveckla affärsverksamheten mot ekologisk, social och eko-
nomisk långsiktighet (Stora Enso, 2005). På Stora Enso intervjuades Project Leader Corporate 
Accounting, Helen Borgensten. Stora Enso har gjort en grov turdelning på de finansiella pro-
cesserna som implementerats. Processerna har testats en första gång och utifrån detta förbätt-
ras de interna kontrollerna (H. Borgensten, Personlig kommunikation 2005-10-10). 

5.2 Den kvalitativa studiens resultat 

5.2.1 Sektion 404 – Påverkan i organisationen 

I den kvalitativa studien framgick av de intervjuade att det var sektion 404 i Sarbanes Oxley 
Act som var den mest krävande för företagen i anpassningen till SOA. Anledningen till detta 
är som Johrén, Ericsson påpekar att det nu krävs en annan form av dokumentation och att 
denna ska utföras i detaljnivå. Sektion 404 innebär inte enbart att alla processer ska dokumen-
teras utan även att de ska kontrolleras och revideras vid behov. Övriga regler inom SOA rör 
mest företagsledning, vilket inte påverkar organisationen på samma detaljnivå som sektion 404 
gör (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06). Alla de intervjuade var överens om att 
det inte var något som var mer besvärligt än något annat inom denna sektion. 

De intervjuade var eniga om att hela företaget påverkas av lagen, medan sektion 404 enbart 
påverkar internredovisningen. Vilka processer som företagen har implementerat på grund av 
sektion 404 styrs av den verksamhet och storlek företaget har. Lewin förklarar att Volvo har 
gjort implementeringar inom vissa utvalda områden och varje år kommer en omprövning av 
detta att ske för att se om ytterligare områden bör implementeras. Kriterierna för vilka proces-
ser som måste implementeras styrs av företagets storlek och balansräkningens resultat. Han 
påpekar att ju större ett företag blir desto fler processer kommer att beröras av sektion 404. 
När ett företag växer och blir större behövs implementering av nya, andra delar av lagen. Le-
win nämner att processer som berörs i nuläget är inköp, lager, logistik, inventarier, personal-
hantering, huvudbok och rapportering, men påpekar att även andra processer såsom skatter, 
anläggningstillgångar, utveckling, immateriella tillgångar och utvecklingskostnader kan komma 
att påverkas (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). Andra processer, utöver ovan 
nämnda, som även kan beröras är IT, fakturering och projekt.  

Både ABB, Ericsson och Stora Enso har valt att genomföra anpassningen till sektion 404 som 
en central process, vilka sedan införs på lokal nivå i den mån de behövs. Inom Ericsson har 
man dokumenterat 450 kontroller på koncern nivå. De enskilda bolagen slipper då avgöra om 
en process är relevant för dem eller inte, då detta görs på koncernnivå och därmed blir lika för 
alla. De som ändock inte har möjlighet att anpassa sig helt efter koncernens föreskrifter har 
fått förklara varför, samt dokumentera avvikelser från rekommendationen (P. Johrén, Person-
lig kommunikation 2005-10-06). 
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SOA´s påverkan på organisationsstrukturen synes för närvarande vara liten, men detta kan 
dock komma att ändras. Sundström, påpekar att AstraZeneca för tillfället är i en utvecklingsfas 
av SOA och de förändringar som detta medför kommer att ses över och troligtvis leda till om-
struktureringar. En orsak som Sundström ser till en eventuell omstrukturering är behovet av 
ansvariga för den lagstadgade internrevisionen (B. Sundström, Personlig kommunikation 
2005-10-10). Sundström är inte ensam om att tro att anpassningen till SOA kan komma att 
leda till förändringar i strukturen, även övriga intervjuade tror att det kan komma att ske, dock 
inte nu, utan vid ett senare tillfälle. 

Då SOA innebär stora förändringar, uppkommer frågan om företagen har övervägt att lämna 
amerikansk börs för att undgå anpassningen till SOA. Alla företag, utom Stora Enso, uppger 
att de överhuvudtaget inte övervägt detta. Borgensten, Stora Enso menar att möjligheten att 
lämna amerikansk börs bör tas med i den helhetsanalys som företaget gör. Hon förklarar vida-
re att endast avnotera företaget från börsen oftast inte är tillräckligt för att undkomma anpass-
ningen till SOA, då det finns flera kriterier som gör att ett företag är skyldig att följa lagen, 
därmed är det inte säkert att en eventuell avnotering ger önskat resultat. Hon påpekar dock att 
kostnaden att vara kvar på amerikansk börs har ökat markant de senaste åren. Flera företag 
anser att kostnaden för att vara noterad på amerikansk börs är högre än nyttan, men hon på-
pekar samtidigt att den prestige som följer av att vara noterad på denna börs är en del av de 
signaler ett företag vill sända ut till marknaden. Ett företag vill inte sända fel signaler, som ex-
empelvis lathet, vilket en avnotering på grund av SOA skulle kunna tolkas som (H. Borgen-
sten, Personlig kommunikation 2005-10-10). Johrén, Ericsson påpekar att det även är många 
andra aspekter som måste vägas in, innan man tar ett så stort beslut, som att avnotera sig från 
amerikansk börs (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06). Även om de flesta inter-
vjuobjekt uppgav att en avnotering från amerikansk börs inte övervägts, framkom dock att 
denna diskussion förts bland personal på diverse nivåer inom de flesta företagen. 

5.2.2 Sektion 404´s utnyttjande av resurser 

Vid implementeringen av en ny lag såsom SOA är det inte bara ledningen och chefer som på-
verkas, vilket kanske lätt kan förmodas, då lagen tillkommit för att förhindra dessas bedrägeri-
er. Inom alla dessa processer som måste anpassas påverkas anställda genom att de måste utfö-
ra vissa kontroller. Det innebär att anpassningen påverkar alla nivåer inom organisationen (H. 
Borgensten, Personlig kommunikation 2005-10-10). 

En viktig del för att implementeringen av sektion 404 ska få så bra utgångspunkt som möjligt 
är naturligtvis personalens inställning till förändringen. På detta område fanns det vissa skill-
nader mellan de olika företagen. Lewin, Volvo menade att det som alltid vid nya rutiner finns 
de som tycker att det är bra medan andra tycker att det är mindre bra. Merparten anställda 
inom Volvo var dock negativt inställda, men detta har förändrats under implementeringens 
gång. Desto mer insatt personalen blivit, desto lättare är det för dem att se det positiva med 
SOA. Enligt Lewin är det upp till företagsledningen att på ett bra sätt sälja in SOA, så att alla 
förstår fördelarna med implementeringen (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). 
Detta stöds även av Ulding, ABB som menar att flertalet inom ABB till en början varit nega-
tivt inställda till SOA anpassningen, men att det då varit av ytterst vikt att ledningen förklarat 
varför anpassningen görs och varför den är så viktig (M-L. Ulding, Personlig kommunikation 
2005-10-07). Även Sundström, AstraZeneca belyser dessa aspekter, men påpekar även att en 
del av det motstånd som AstraZeneca mött vid implementeringen av sektion 404 har berott på 
att anställda inte längre känt sig betrodda. Detta leder till motstånd mot implementeringen, då 
den påverkar de anställdas integritet på ett negativt sätt (B. Sundström, Personlig kommunika-
tion 2005-10-10). Även Borgensten, Stora Enso framhåller risken med att de anställda tar illa 
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upp på grund av att de känner att de inte längre är betrodda för uppgifter de utfört under en 
lång tid (H. Borgensten, Personlig kommunikation 2005-10-10). Även om majoriteten av de 
intervjuade uppgav att en negativ inställning mot SOA rådde från början, har detta förändrats 
mot en mer positiv inställning allt eftersom implementeringen fortskred. Johrén, Ericsson me-
nar att det oftast inte är några svårigheter att involvera ekonomipersonalen i de nya rutinerna, 
då de är vana att hantera stora datamängder. Det stöder också deras vardag att ha ordning och 
reda. Däremot har inte säljkåren varit lika positivt inställda till förändringen. Kraven på dem 
har ökat genom ökad dokumentation, samtidigt gör detta att ledningen nu lättare kan följa de-
ras arbete (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06).  

Vad gäller de stora kostnader, både i pengar och resursanspråk, som anpassningen till SOA 
medför, är det trots detta ingen av de intervjuade som anser att företagen har skjutit på någon 
större investering på grund av implementeringen. Däremot påpekar Ulding, ABB att administ-
rationen med implementeringen tar resurser från förbättringar som de tidigare velat genomfö-
ra och därmed inte har möjlighet att förverkliga (M-L. Ulding, Personlig kommunikation 
2005-10-07). Sundström, AstraZeneca framhåller att det är flera förbättringsbitar som de inom 
koncernen hellre skulle ha satsat resurser på än implementeringen av sektion 404. Genom an-
passningen till SOA har de fått skjuta på vissa projekt, men han menar att detta bara är tillfäl-
ligt och att resursutnyttjandet kommer att minska successivt och sedan övergå i någon form av 
förvaltning (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). Johrén, Ericsson påpekar 
dock att även om vissa projekt har fått stå tillbaka på grund av anpassningen till sektion 404, 
menar han att andra projekt har tidigarelagts på grund av att även framtida projekt ska kunna 
ingå i implementeringsarbetet (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06).  Borgensten, 
Stora Enso påpekar att vissa av delarna i sektion 404 var tänkta att genomföras innan SOA, 
men dessa påskyndades i samband med att SOA trädde i kraft. Detta ser hon som en gynnan-
de faktor och menar även att sektion 404 leder till harmonisering och centralisering av proces-
ser (H. Borgensten, Personlig kommunikation 2005-10-10). 

För att klara implementeringen har de flesta intervjuade uppgett att man hyrt in extern kompe-
tens i form av konsulter samtidigt som befintlig personal har fått utökade arbetsuppgifter. Ex-
ternt inhyrda konsulter har lärt upp de interna resurserna om hur arbetet ska fungera. Främst 
har de externa konsulterna bidragit med kunskap inom dokumentering och förståelse för sek-
tion 404, samt gett en första struktur på hur projektet ska fortgå (P. Johrén, Personlig kom-
munikation 2005-10-06). Sundström, AstraZeneca menar att eventuellt kan SOA anpassningen 
leda till nyanställningar i framtiden beroende på hur krävande arbetet kommer att bli när im-
plementeringen är avslutad (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). Borgen-
sten, Stora Enso påpekar att för att hålla kostnaderna nere under implementeringen har de i 
största möjliga mån undvikit att hyra in extern personal. Det interna arbetet har helt utförts av 
befintlig personal. Även testerna av kontrollerna har man valt att sköta internt, då de ansett att 
egna anställda kan genomföra detta bättre än extern personal (H. Borgensten, Personlig kom-
munikation 2005-10-10).  

5.2.3 Problemområden 

Det finns en mängd problemområden som har framkommit under intervjuerna, vilka leder till 
extra svårigheter för icke amerikanska företag som tvingas implementera SOA, främst sektion 
404. Borgensten, Stora Enso framhåller att lagen ställer otroligt stora krav på företagen och 
menar att lagstiftarna nog inte varit medvetna om vilken stor arbetsbörda implementeringen 
av sektion 404 verkligen medför. Lagen är väldigt omfattande, samtidigt som det är mycket 
otydligt vad som egentligen krävs. Hon framhåller otydligheten i budskapet och menar att det 
är besvärligt för företagen att veta vilka regler de ska följa. I den första regleringen som kom 
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ställdes hårda krav, samt en tidig deadline för implementeringen. Dessa krav har sedan reduce-
rats och deadlinen framskjutits då lagstiftarna insåg att de första kraven inte var genomförbara 
och omöjliga för företagen att uppfylla. Ändring av reglerna och kraven innebär stor otydlig-
het för företagen, vilket skapar problem vid implementeringen (H. Borgensten, Personlig 
kommunikation 2005-10-10). Även Sundström, AstraZeneca påpekar att det är svårt för före-
tagen att veta hur djupt de ska gå med implementeringen, då det kommer nya direktiv konti-
nuerligt. Han menar att det fortfarande är mycket tolkning av lagen som styr arbetsprocessen, 
vilket skapar problem (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). Även Ulding, 
ABB påpekar otydligheten i lagen som ett stort problem. Hon framhåller dock att besvärlighe-
ten ligger i att SOA är ett nytt fenomen och att det därmed saknas erfarenhet inom området. 
Hon förklarar att man inom ABB har arbetat med implementeringen i drygt ett år, men att det 
är först nu som de vet vad de ska göra. Därmed är det endast de tre senaste månaderna som 
de har kunnat arbeta effektivt. Hon framhåller att det skulle ha varit av yttersta vikt att från 
början klart veta vad de skulle arbeta mot, då hade mycket tolkningstid av lagen kunnat undvi-
kas och ett mer effektivt arbete kunnat utföras (M-L. Ulding, Personlig kommunikation 2005-
10-07). 

Ulding, ABB, framhåller även att det tydligt märks att det är en amerikansk lag, då amerika-
narna arbetar på ett annat sätt än svenskarna. I Amerika har man mindre, mer skilda och mer 
begränsade arbetsuppgifter än man har i Sverige. Hon menar därmed att lagen måste bli en 
anpassning till svenska omständigheter och arbetsförhållanden (M-L. Ulding, Personlig kom-
munikation 2005-10-07). Sundström, Astra Zeneca menar att det kan ligga i amerikansk kultur 
att dokumentera och dela upp ansvarsområden på det sätt som sektion 404 förespråkar. Han 
menar att lagen medför ett nytt tänkande för svenska företag vad gäller dokumentation, kon-
troll och rapportering (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). 

De flesta intervjuade är eniga om att lagen uppfyller ett gott syfte, men anser att vissa av kra-
ven har företagen redan arbetat utifrån innan lagen tillkom, dock inte på samma nivå som la-
gen kräver. Sundström, AstraZeneca menar att kontrollerna i sig är en fördel för företagen 
men många av dessa hade de redan innan de implementerade SOA. Däremot anser han att 
beviskraven som följer med lagen skulle ha uteslutits om det fanns en valmöjlighet, då dessa 
inte ökar kvalitén i företaget (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). Borgen-
sten nämner att Stora Enso har fått införa kontroller till följd av sektion 404, som endast skul-
le vara i bruk under ett år, vilket inte hade gjorts om inte lagen förutsatte detta. Hon menar 
även att de har stor tillit till sina anställda och anser att vissa av kontrollkraven är onödiga. 
Hade det funnits en valmöjlighet hade Stora Enso inte varit lika nitiska i sin implementering 
av sektion 404, utan tagit de personalrisker som minskad kontroll skulle medföra. Hon menar 
att riskerna för bedrägeri är mycket små och att det inte är värt det stora pappersarbete som 
anpassningen medför (H. Borgensten, Personlig kommunikation 2005-10-10). Även Johrén, 
Ericsson menar att grunden inom sektion 404 fanns innan SOA implementerades. De nackde-
lar han ser med kraven är de hårda dokumentationskrav och kontroller som lagen medför, vil-
ka är mer omfattande än vad Ericsson hade valt att ha om de inte varit tvungna. Han menar 
att sektion 404 innebär att företaget har fått implementera mer än vad som anses vara till gagn 
för dem. Stora delar av implementeringen av SOA hade de utfört även om inte sektion 404 
fanns, men inte under ett så pressat tidsschema och inte heller på samma sätt (P. Johrén, Per-
sonlig kommunikation 2005-10-06). 

Johrén, Ericsson förklarar att hur lätt implementeringen av sektion 404 går, handlar om före-
tagets storlek och struktur. Större företag har en striktare och utförligare struktur än små före-
tag. Han menar vidare att det i stora företag finns en inbyggd kompetens som ofta inte finns i 
små företag. En striktare struktur och en inbyggd kompetens menar han gör att stora företag 
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klarar en implementering av sektion 404 lättare än små (P. Johrén, Personlig kommunikation 
2005-10-06) 

5.2.4 Sektion 404 som en effektiviseringsprocess 

De intervjuade var tämligen överens om att företagens anpassning till sektion 404 leder till att 
det är lättare att upptäcka och bli medveten om finansiella risker. Ulding, ABB menar att gra-
den av riskmedvetenhet har ökat och att man inom företaget pratar på ett annat sätt, man frå-
gar gärna en gång extra, för tydlighetens skull (M-L. Ulding, Personlig kommunikation 2005-
10-07). Borgensten, Stora Enso påpekar att man funderar på var riskerna kan döljas och att 
man numera uppmärksammar frågor som tidigare passerat obemärkt (H. Borgensten, Person-
lig kommunikation 2005-10-10). Däremot anser Johrén att lagen inte har påverkat riskmed-
vetenheten inom Ericsson. Vetskapen om dessa risker fanns sedan tidigare, skillnaden är att de 
nu har formaliserats bättre och därmed är mer uttalade (P. Johrén, Personlig kommunikation 
2005-10-06). 

Alla tillfrågade var överens om att beslutsfattandet inte blivit bättre eller lättare på grund av 
anpassningen till SOA. Däremot menar Lewin, Volvo att kvalitén i siffrorna kan ha ökat efter 
införandet av SOA, vilket kan ha gett upphov till bättre underlag för beslut och att beslutsfat-
tarna upplever ökad trygghet i beslutsprocessen. Lewin påpekar vidare att en fördel med an-
passningen till SOA är att lagen är ett bra hjälpmedel även inom andra områden. Detta har 
medfört att man inom Volvo diskuterar att gå vidare inom andra områden som de för närva-
rande inte är skyldiga att implementera (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06).  

På frågan om implementeringen av sektion 404 leder till effektivisering var de intervjuade oe-
niga. Lewin, Volvo kan inte se några större negativa aspekter med anpassningen till sektion 
404, däremot fler positiva. Han menar att företagen får en bra struktur på processerna och de-
finierar riskerna. Anpassningen till sektion 404 har stora möjligheter att ge ökad effektivitet, 
eftersom man med all den erforderliga dokumentationen blir mer medveten om de finansiella 
riskerna och därmed kan arbeta förebyggande. Det är inte endast ekonomipersonal som får ett 
ökat medvetande om riskerna utan även den operativa personalen, vilket är till fördel för hela 
organisationen (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). Sundström, AstraZeneca 
förklarar att inga onödiga processer har upptäckts under implementering av sektion 404, men 
däremot har de processer som förekommit inte alltid varit tillräckligt effektiva. Det har delvis 
berott på att många olika system har använts. Idag har de en generisk modell vilket innebär att 
företagets olika delar blir mer lika och därmed lättare att arbeta i, men totalt sett har anpass-
ningen till SOA inte lett till effektivisering för företaget. Sundström menar dock att i förläng-
ningen kan det leda till effektivisering då hela systemet är slutfört och gemene man känner tillit 
och säkerhet till systemet. Effektiviseringen kommer då till stor del att bestå av tidsbesparing, 
då man med SOA har ett system och inte som innan, flera olika. Han framhåller även att dot-
terbolagen blir mer lika varandra i samband med implementeringen, vilket i sin tur kan leda till 
effektivisering (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). Detta framhålls även av 
Borgensten, Stora Enso och Johrén, Ericsson. Ulding ABB anser dock inte att en implemente-
ring av SOA kan leda till en ökad effektivitet.  

I samband med implementering av sektion 404 har man inom Ericsson funnit vissa aktiviteter 
som ansetts onödiga, samt hittat flera processer som man inte har ansett sig har fullgod kon-
troll över. Johrén menar även att det under implementeringens gång kommit nya prioritering-
ar. Från början ansträngde man sig lite för mycket och var lite för ambitiös. Nu försöker man 
få perspektiv och fokusera på nyckelkontrollen, som består av två delar. En del handlar om de 
förändringar man absolut måste klara och en allmän förbättringsaktivitet som företaget känner 
att de vill förbättra, trots att det kanske inte är nödvändigt för att klara SOA´s föreskrifter. 
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Dessa förändringar görs för att bli mer effektiva och Johrén menar att SOA tillsammans med 
andra förbättringar leder till effektvitet (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06). 
Inom Volvo har olika bolag inom koncernen implementerat olika processer, därmed finns 
möjlighet att lära från varandra och dra nytta av den kunskap som finns inom koncernen. Fle-
ra bolag kan hjälpas åt, vilket leder till effektivisering. Ytterligare en fördel är därmed att bola-
gen kan harmonisera processer genom detta, bolagen blir därmed lite mer lika varandra (L. 
Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). 

Inom Stora Enso innebär anpassningen till sektion 404 merkontroller för de anställda samti-
digt som företaget genomför stora besparingar, vilket naturligtvis känns frustrerande för per-
sonal och leder till en viss ineffektivitet. Enligt Borgensten kan den extra dokumentation och 
ökad kontroll som sektion 404 medför göra att det blir stramare tyglar på vissa processer, vil-
ket kan ge en känsla av att man går tillbaka i tiden istället för framåt. Negativa konsekvenser 
som uppstår under implementeringen är höga kostnader och ineffektivitet, men Borgensten 
påpekar dock att när processerna väl fungerar bör de inte kräva mer resurser och kan därmed 
leda till effektivitet i det långa loppet. Harmonisering av processerna kan ses som en gynnande 
faktor med SOA, men detta var något som man inom Stora Enso var på väg mot redan innan 
implementeringen av SOA (H. Borgensten, Personlig kommunikation 2005-10-10). 

5.2.5 Tydligare ansvarsområden 

Något som framkom under alla intervjuer är att anpassningen till sektion 404 leder till tydliga-
re ansvarsområden. Eftersom allt arbete ska dokumenteras vet de enskilda individerna vad 
som tillhör dennes arbetsområde, därmed ökar tydligheten. Lewin, Volvo menar att ansvaret 
för varje avdelning blir tydligare och avdelningscheferna kan därmed ses som enskilda pro-
cessägare. En fördel med detta är då att avdelningsansvariga känner ett större ansvar för sitt 
jobb och därmed presterar bättre (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). Även Ul-
ding, ABB menar att en av de positiva aspekterna med sektion 404 är att individer vet exakt 
vad de ska arbeta med. Tydligheten framkommer av de villkor på dokumentation som sektion 
404 kräver. Dessa villkor omfattar dokumentation av alla processer och därigenom även vad 
individen arbetar med, samt hur detta arbete ska genomföras. Ulding, ABB påpekar också att 
en effekt av ökad tydlighet är minskad risk för att utföra felaktiga handlingar, men framhåller 
samtidigt att riskmedvetenheten alltid har funnits i företaget, men nu förtydligats (M-L. Ul-
ding, Personlig kommunikation 2005-10-07). Johrén, Ericsson menar att lagstiftningen också 
bidrar till ökad tydlighet på vad som krävs av bolaget. Det gör att medvetenheten om kraven 
ökar, vilket i sin tur kan leda till  effektivisering  (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-
10-06).  

Ett område som krävt mycket arbete är IT. Lagstiftningen har satt press på IT-ledningen inom 
Ericsson, vad gällt avsaknad av vissa kontroller (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-
06). Även Borgensten påpekar att implementeringen av SOA har lett till bättre IT-kontroller, 
hon nämner behörighetskontroller som en viktig del inom detta. Genom dessa kontroller blir 
det tydligare vem som har behörighet att godkänna vad (H. Borgensten, Personlig kommuni-
kation 2005-10-10). 

5.2.6 Trovärdighet 

Lagens syfte var att förbättra förtroendet för aktiemarknaden. Huruvida den har lyckats med 
detta är de intervjuade oeniga om. De flesta är tveksamma till att lagens existens kommer leda 
till ökat förtroende för aktörer på aktiemarknaden. Lewin, Volvo menar dock absolut att SOA 
kommer leda till ökat förtroende för aktiemarknaden, han menar att denna förändring redan 
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har påbörjats (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). Johrén, Ericsson håller delvis 
med om att ett ökat förtroende för aktiemarknaden är förestående, men menar att detta har 
sin förklaring i hela den etikdiskussion som förts de senaste åren i kölvattnet efter företags-
skandalerna och inte enbart beror på SOA (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06). 
Ulding, ABB menar att det är möjligt att lagen på sikt kan leda till ökat förtroende för mark-
naden. Hon tror dock inte att gemene man lägger större vikt vid en SOA anpassning (M-L. 
Ulding, Personlig kommunikation 2005-10-07). Borgensten, Stora Enso menar att de företag 
som har varit inblandade i företagsskandaler har en god chans att genom anpassningen till 
SOA visa förbättring, men påpekar samtidigt att företag som vill begå bedrägerier kommer att 
göra detta även om SOA finns. Lagen är inte en garanti för att allt upptäcks (H. Borgensten, 
Personlig kommunikation 2005-10-10). Även Sundström, AstraZeneca håller med om att de 
som vill, kan genomföra bedrägerier och menar att företagsskandaler är svårt att helt undvika. 
Det är svårt att skapa en lag som är heltäckande och som inte ger upphov till något kringgåen-
de. Sundström ger som exempel Skandia affären, där ledningen tog beslut om bonussystem 
som för aktieägarna var dåliga. Denna skandal hade kunnat inträffa även om SOA hade fun-
nits. Hade ledningen bara dokumenterat och gett insyn i systemet de valde hade skandalen 
skett även om Skandia ledningen handlade under SOA´s föreskrifter. Sundström påpekar vida-
re att det är en försvinnande liten del som missbrukar sin position inom företagen, men när 
det väl sker blir många drabbade av de nya regler och lagar som uppkommer i samband med 
detta (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). 

Borgensten, Stora Enso menar att för företag som inte varit inblandade i några skandaler, på-
verkar inte implementeringen av SOA deras trovärdighet. Skillnaden är att det numera inte är 
tillåtet för ledningen att försvara sig med att de inte visste vad som skedde, lagen gör att de är 
förpliktade att ha kontroll över alla detaljer. Hon menar vidare att det är självklart att företagen 
ska ha kontroller och anser det främmande att en lag ska till för att uppnå detta (H. Borgen-
sten, Personlig kommunikation 2005-10-10). 

Borgensten, Stora Enso klargjorde att en implementering av SOA borde leda till minskad kost-
nad för kapital. Ett företag som anpassar sig borde få fördelar på marknaden, så har dock inte 
varit fallet hittills. Hon förklarar vidare att för de amerikanska företag som fick anmärkningar i 
sin redovisning, i samband med första granskningen vid årsskiftet, har det inte lett till några 
konsekvenser. En anmärkning borde leda till att bankerna sänker sin kreditbedömning, samt 
att aktiekursen sjunker, detta har dock inte skett. Därmed tror hon inte att kostnaden för kapi-
tal kommer att minska för företag som implementerar SOA (H. Borgensten, Personlig kom-
munikation 2005-10-10). De övriga intervjuade är inne på samma linje som Borgensten. Le-
win, Volvo menar att investerares krav inte kommer att förändras även om trovärdigheten för 
ett företag ökar i samband med implementeringen av SOA. Han påpekar ytterligare att det är 
fler aspekter än ett företags trovärdighet som påverkar investerares och bankers kreditbedöm-
ning (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). Johrén, Ericsson menar dock att det i 
förlängningen, i samband med att ett företag har bättre kontroll på sin verksamhet och sin re-
dovisning, kan komma att påverka kapital kostnaden (P. Johrén, Personlig kommunikation 
2005-10-06).  

5.2.7 SOA´s resultat 

Ett resultat av implementering av SOA är att företagen har blivit mer noggranna i sin verk-
samhet för att på så sätt undvika felaktigheter. Detta beror dock inte enbart på implemente-
ringen av SOA enligt Johrén, Ericsson utan beror även på förändringar i redovisningsprinci-
perna, då redovisningen är en stor potentiell felkälla (P. Johrén, Personlig kommunikation 
2005-10-06). Sundström, AstraZeneca menar att SOA inte har medfört någon ökad försiktig-
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het i verksamheten, då man alltid har arbetat mot att göra så få fel som möjligt och lagen inte 
har ändrat denna inställning (B. Sundström, Personlig kommunikation 2005-10-10). Även Le-
win, Volvo framhåller att detta är en princip som Volvo alltid försökt leva efter och anser inte 
att lagen medfört något nytt inom detta område. Skillnaden är att det nu är lag och att man 
genom det blir mer systematisk i sitt arbete att identifiera risker och se till att kontrollfunktio-
nerna för dessa fungerar (L. Lewin, Personlig kommunikation 2005-10-06). Borgensten, Stora 
Enso anser att SOA handlar väldigt lite om att göra bra affärer, företaget kan gå i konkurs, 
bara dokumentationen av förlusterna har skett enligt lagen (H. Borgensten, Personlig kommu-
nikation 2005-10-10). 

Johrén, Ericsson framhåller att det just nu läggs mycket energi på allt kring lagen och påpekar 
att det är viktigt att man fortsätter med detta och inte ”glömmer” det om några år. Det är även 
viktigt att man hittar en meningsfull nivå på implementeringen som företaget kan utgå ifrån 
(P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06). Sundström, AstraZeneca instämmer med 
Johrén om att det är bra för företaget om de hamnar på rätt nivå i implementeringen från bör-
jan, men det är där problemet ligger, att just hitta rätt nivå (B. Sundström, Personlig kommu-
nikation 2005-10-10). Ulding, ABB framhåller att det viktigaste för att SOA ska fungera i före-
taget är att den blir en integrerad del i varje individs vardag. Hon menar att den största faran 
med SOA är att den står utanför organisationen och lever sitt eget liv (M-L. Ulding, Personlig 
kommunikation 2005-10-07). 

Under intervjuerna framkom att det inte endast var de företagen som direkt lyder under lagen 
som påverkas av den. Ulding, ABB anser att en implementering av SOA i dagsläget inte är nå-
got de kommer kräva av sina leverantörer, men att det i framtiden kan bli aktuellt (M-L. Ul-
ding, Personlig kommunikation 2005-10-07). Lewin, Volvo och Johrén, Ericsson framför att 
de inte ställer några sådana krav på sina leverantörer. Johrén, Ericsson påpekar att det är svårt 
att kräva implementering av SOA för företag som inte är noterade på amerikansk börs (P. Joh-
rén, Personlig kommunikation 2005-10-06). Denna ståndpunkt delas dock inte av Sundström, 
AstraZeneca. Han förklarar att AstraZeneca redan krävt en viss nivå av anpassning till SOA av 
sina samarbetspartners. Det beror på att de mål AstraZeneca ska leva upp till kräver att även 
samarbetspartnerna följer de dokumentations- och beviskrav som ställs genom SOA (B. Sund-
ström, Personlig kommunikation 2005-10-10). Även Borgensten påpekar att Stora Enso krä-
ver en viss anpassning av sina samarbetspartners. Detta för att försäkra sig om att de kontrol-
ler som krävs av Stora Enso genomsyrar hela produktionsledet. Detta krävs även av företag 
som inte är börsnoterade. Hon menar att anpassningen är en fördel för deras eventuella sam-
arbetspartners (H. Borgensten, Personlig kommunikation 2005-10-10). Ingen av de till frågade 
anser att de har någon konkurrensfördel på grund av implementeringen, förutom Johrén som 
anser att vissa kunder kan påverkas i positiv riktning (P. Johrén, Personlig kommunikation 
2005-10-06). Ingen av de intervjuade anser att anpassningen till SOA varken är en fördel eller 
nackdel för dem inom respektive bransch. De menar att de inte hade någon valmöjlighet utan 
att det var ett måste att genomföra anpassningen och att de flesta konkurrenter på deras nivå 
genomför den samma.  

Ulding, ABB menar att samhället i övrigt kommer att ställa högre krav på företagen genom de 
effekter som implementeringen av SOA kommer att medföra. Hon anser att det kommer att 
ställas samma krav på alla företag och att de härigenom blir mer lika varandra (M-L. Ulding, 
Personlig kommunikation 2005-10-07). Även Lewin, Volvo talar om att kraven på företag i 
Europa ändras, han anser dock inte att regelverket i EU kommer att innebära lika höga krav 
som SOA, men påpekar att det generellt behövs lagar och regelverk som styr dessa viktiga 
aspekter. Lewin tror att svenska bolag som inte är listade i USA, i vissa fall, genomför de delar 
av SOA som de anser vara till fördel för verksamheten (L. Lewin, Personlig kommunikation, 
2005-10-06). 
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Inget av företagen ser allvarligt på de höga straffsatserna som det hotas med i SOA. Lewin, 
Volvo menar att det inte är något som man som CFO tänker på, men anser att han nu är nog-
grannare med att säkerställa kvalitén i siffrorna som produceras (L. Lewin, Personlig kommu-
nikation 2005-10-06). Även Johrén, Ericsson förklarar att CEO och CFO har blivit noggran-
nare med vad de skriver på och att de i sin tur kräver att de som rapporterar till dem tar större 
ansvar. Samtidigt menar han att de ganska länge har haft regler om att controller och bolags-
chefer undertecknat viktiga handlingar (P. Johrén, Personlig kommunikation 2005-10-06). Ul-
ding, ABB menar att straffsatserna handlar om skrämselpropaganda och att de inte riktigt 
känns som verklighet (M-L. Ulding, Personlig kommunikation 2005-10-07). Borgensten, Stora 
Enso tror inte att det är straffen som driver viljan att göra ett bra arbete med SOA, utan förr 
viljan om att ha en ren revision. Samtidigt påpekar hon att det inte har fått några konsekven-
ser, varken fallande aktiekurs eller annan påföljd, för de företag, i USA, som fått anmärkning i 
sin revision. Hon menar att det är ett mycket stort arbete som läggs ned i samband med an-
passningen och förvånar sig över att anmärkningar inte får någon påföljd. Hon framhåller vi-
dare att kostnaden för implementeringen SOA överstiger nyttan för investerarna. Flera före-
språkare i USA har börjat lobba för att det inte är rätt mot investerarna att lägga så mycket re-
surser på kontroll och revision som SOA medför (H. Borgensten, Personlig kommunikation 
2005-10-10). 
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5.3 Den kvantitativa studiens resultat 

I enkätundersökningen ingick 48 företag, noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Dessa kon-
taktades per telefon för förfrågan om medverkan i undersökningen. Det var endast fyra före-
tag som inte ville delta eller som inte var kontaktbara under tiden då studien genomfördes. 
Svarsfrekvensen var därmed 91,6 % i denna del av undersökningen.  
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Figur 5.3-1 Antal företag tvingade att lyda under SOA 

 

Av figur 5.3-1 framgår hur många företag som är skyldiga att lyda under SOA. I detta resultat 
ingår både intervjuobjekten, vilka alla fem var skyldiga att lyda under lagen, samt de företag 
som ingick i enkätundersökningen. Som framgår av diagrammet var 11 företag skyldiga att 
lyda under SOA. I följande avsnitt kommer en specifik redogörelse av enkätsvaren. 

5.3.1 Redovisning av enkätsvar – icke skyldiga att lyda under SOA 

I detta avsnitt kommer de respondenters svar som icke var skyldiga att lyda under SOA att re-
dovisas. Av de 44 som svarade i enkätundersökningen, var det 38 företag som inte var tvinga-
de att lyda under SOA. Endast två av dessa företag, hade implementerat någon del av lagen, 
trots att de inte var skyldiga att lyda under den. Resultaten från dessa två företag kommer dock 
att redovisas närmare under avsnitt 5.3.2, i samband med resultaten från de företag som är 
skyldiga att lyda under SOA. De 36 respondenter som inte implementerat någon del av SOA 
och inte heller är skyldiga att lyda under lagen har trots det intressanta aspekter att delge, vilka 
kommer att redovisas nedan. 

Av de återstående 36 var det två företag som uppgav att de övervägt att implementera delar av 
lagen. Den främsta anledningen till detta var att man inom företaget trodde att det i framtiden 
skulle komma att krävas att man är anpassad till SOA, därmed såg de en chans att vara ute i 
god tid och få möjlighet att göra anpassningen på ett smart och genomtänkt sätt. Responden-
terna påpekade dock att en implementering inte övervägts på grund av ökad effektivitet. Båda  
respondenterna uppgav dock att någon implementering inte skulle komma att ske då de ansåg 
att anpassningen är för resurskrävande och att en eventuell anpassning inte skulle ge det resul-
tat som krävs för att väga upp resursutnyttjandet. 
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Av de övriga 34 respondenterna undersöktes deras inställning till SOA. En mängd olika åsikter 
har framkommit, vilka framgår av figur 5.3-2 nedan. 
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Figur 5.3-2  Åsikter om SOA från företag som ej implementerat lagen 

Den första stapeln i figur 5.3-2 visar de respondenter som uppgav att de följde svensk bolags-
kod och ansåg denna vara tillräcklig. Två av dessa påpekade dock att de i vissa fall går djupare 
i implementeringen än vad koden kräver och därmed närmar sig de krav som sektion 404 in-
nebär. Detta görs för att vara så transparanta som möjligt och visa att företaget är välskött. De 
anser att det leder till att investerarna känner sig tryggare och påpekar att det också är ett bra 
redskap för medarbetarna. Det bör dock framhållas att merparten ansåg att det gott och väl 
räckte med Svensk bolagskod och ansåg att denna var tillräckligt resurskrävande. Den andra 
stapeln visar de respondenter som ansåg att SOA är irrelevant för de företag som inte är SEC 
registrerade. Den tredje stapeln visar respondenter som svarade att implementeringen av SOA 
var alldeles för resurskrävande och inte skulle ge den effekt som en så stor investering borde 
göra. Denna åsikt delades också med vissa från första stapeln. Den fjärde stapeln visar de som 
inte visste varför en implementering av SOA inte gjorts. Av dessa var det några som inte hade 
hört talas om SOA, medan ett företag sa att de aldrig hade tänkt på SOA som något som ett 
företag gör, om de inte är tvungna. Flera av de 34 företag som ingick i denna kategori, ansåg 
att inget företag gör en implementering av SOA utan att vara tvungna. 

5.3.2 Redovisning av enkätsvar – skyldiga att lyda under SOA 

Av de som inte var skyldiga att lyda under SOA, var det endast två som gjort en del av imple-
menteringen av SOA, trots att de inte var tvungna. Den ena av respondenterna uppgav som 
en anledning till att implementeringen gjorts var för att uppfylla kraven i corporate governance 
debatten i Europa. Respondenten påpekade att implementeringen inte leder till ökad effektivi-
tet och att det därmed inte är därför den görs. Den andra respondenten uppgav att implemen-
teringen gjorts på grund av press från kunder och förväntade framtida krav från marknaden. 
Deras övriga åsikter kommer att redovisas tillsammans med övriga respondenter som imple-
menterat SOA. 

Endast 33 % av de tillfrågade företagen ansåg att en implementering av SOA skulle komma att 
leda till framtida avkastning, i form av ökad vinst, vilket visas i figur 5.3-3 nedan.  
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Kommer implementeringen av SOA leda till 
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Figur 5.3-3  Kommer SOA leda till framtida avkastning 

 

I enkätundersökningen var företagens övergripande uppfattning om SOA övervägande nega-
tiv, vilket kan utläsas ur figur 5.3-4. Här bör även tilläggas att av de fyra företag som var skyl-
diga att lyda under SOA, var det endast en av dessa som övervägt att lämna amerikansk börs 
på grund av SOA. Utförligare förklaringar till företagens uppfattningar om SOA ges nedan. 
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Figur 5.3-4  Respondenternas övergripande uppfattning om SOA 

I enkätundersökningen framkom att de flesta respondenter inte ändrat uppfattning om SOA 
under implementeringens gång. Det innebär att de hade samma åsikt efter implementeringen 
som de hade innan de startade den. Dock har de som haft en negativ inställning från början, 
blivit mer negativa under implementeringens gång. Av de som var positivt inställda till SOA 
innan implementeringen startade har hälften blivit mer positivt inställda till SOA, medan den 
andra hälften inte tyckte att det var någon skillnad.  
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Positiva aspekter med en SOA implementering
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Figur 5.3-5  Positiva aspekter med en implementering 

I diagrammet 5.3-5 ovan, redovisas de aspekter som företagen uppskattade mest med imple-
menteringen av SOA. De anledningar som främst angavs som positiva var ökad chans att upp-
täcka risker samt effektivisering på grund av harmonisering. Som kan utläsas av den sista sta-
peln angavs annat mest frekvent. Där uppgavs bland annat att SOA kan ses som en kvalitets-
stämpel på företaget samt att processer och rutiner struktureras upp, vilket anses minska fi-
nansiella risker.  

Som främsta negativa aspekt med implementeringen av SOA uppgavs vara den höga kostnad 
som implementeringen medför, samt att implementeringen är för resurskrävande. Av dia-
grammet, 5.3-6, framgår att de övriga alternativen inte var lika framträdande. 
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Figur 5.3-6  Negativa aspekter med en implementering 
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Kommer Ni att kräva att Era samarbetspartners 
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Figur 5.3-7  Krav på samarbetspartners 

Som framgår av diagram 5.3-7 uppgav 33 % av respondenterna att de kommer att kräva eller 
redan kräver att deras samarbetspartners anpassar sig till SOA.  
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Figur 5.3-8  SOA´s påverkan på företagens trovärdighet 

På frågan om SOA kommer att leda till ökad trovärdighet för företag som implementerar la-
gen anser en övervägande del att så inte är fallet, eller ställer sig tveksamma till detta.  

 



 Analys 

 45 

6 Analys 

AAAAnalys kapitlet inleds med en analys av den empiriska studien, där det empiriska resultatet jämförs med det 
teoretiska materialet. Detta leder fram till studiens slutsats som avslutas med en resultatdiskussion. Kapitlet 
avslutas med förslag på fortsatta studier. 

6.1 Analys 

Analysen inleds med en kort diskussion om de främsta skillnader som framkommit mellan in-
tervjuobjekten och respondenterna i enkätundersökningen. Det finns flera aspekter till dessa 
skillnader, vilka kommer att beröras kort nedan. Efter denna genomgång följer en mer utförlig 
analys. 

Det resultat som framkom av intervjuerna användes som grund för den enkätundersökning 
som genomfördes, men resultatet från dessa studier skilde sig åt på flera punkter. De som in-
tervjuades, var mer positiva till SOA, än vad de som svarade på enkäten var. Detta kan bero 
på flera omständigheter, dels på att de intervjuade hade påbörjat implementeringen av SOA 
och därmed kunde se vissa fördelar med lagen. Det kan även bero på att de intervjuade inte 
var anonyma, vilket kan ha medfört att de inte vågade förmedla den sanna åsikt som rådde i 
företaget. Anledningen till detta kan vara att starka åsikter kan ge negativ publicitet. En annan 
anledning kan vara att de företag som intervjuades var några av de största aktörerna på Stock-
holmsbörsens A-lista, vilket kan ha en fördel vid en implementering av SOA, då de redan har 
en viss struktur i företaget, till skillnad mot mindre företag. Ytterligare en aspekt är att de före-
tag som intervjuades är vana internationella aktörer som tidigare varit i kontakt med interna-
tionella redovisningsförhållanden och därmed är vana att anpassa sig efter rådande förhållan-
de. Resultatet från enkätundersökningen stödjer till stor del det som framkom av intervjuerna. 
Den största skillnaden i åsikter återfanns i företagens inställning till SOA, före och efter det att 
implementeringen påbörjats. Flera intervjuobjekt uppgav att den negativa inställningen till 
SOA hade förändrats under implementeringens gång mot att bli mer positiv. I enkätstudien 
framkom dock att de flesta respondenter inte ändrat uppfattning om SOA under implemente-
ringens gång. Dock hade de med en negativ inställning fått ett mer negativt intryck av SOA, 
medan de som var positivt inställda till SOA främst uppgav att deras uppfattning var oföränd-
rad. På frågan om en implementering av SOA kommer att leda till framtida avkastning var re-
sultatet entydigt, endast 33 % uppgav att de trodde att implementeringen skulle komma att 
leda till ökad avkastning i form av ökad vinst. Även på frågan om företagen övervägt att lämna 
amerikansk börs på grund av SOA, var resultatet likvärdigt då cirka 23 % övervägt en eventu-
ell avnotering. Nedan följer en djupare analys av resultatet från den empiriska studien.  

Trots att SOA är en amerikansk lag är det ändå en förhållandevis stor del av svenska bolag 
som berörs av lagen. Hela 11 företag av 53 på Stockholms börsens A-lista är tvingade att lyda 
under SOA. 

Institutionell teori utgår från ett samhälles normer och värderingar, vid en viss tidpunkt. Då 
teorin bygger på värderingar kan utvecklingen av ett samhälle hämmas eller stoppas upp 
(Artsberg, 2003). SOA är framtagen i Amerika under en tid då kravet från investerarna var att 
myndigheterna skulle visa handlingskraft till följd av att investerare blivit lurade på mångmil-
jon belopp i samband med diverse redovisningsskandaler. Då SOA är en amerikansk lag base-
ras den på de normer och värderingar som rådde i det amerikanska samhället, vid just denna 
tidpunkt. USA´s företagskultur är präglad av dokumentation, kontroll och rapportering, vilket 
även påpekas av Ulding, ABB. Hon förklarar vidare att amerikanska bolag drivs på ett annat 
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sätt än svenska företag, med en centraliserad styrning, begränsade arbetsuppgifter och klara 
arbetsstrukturer. Även Strandh påpekar att SOA´s regler är utformade efter det toppstyrda sy-
stem som finns hos amerikanska företag och inte efter den decentralisering som svenska före-
tag utmärks av (Ernst & Young, 2005-04-26). Detta skapar en mängd konflikter när lagen ska 
implementeras i svenska företag. Det är trots allt två olika företagskulturer som möts genom 
SOA. När denna lag, utformad efter det toppstyrda system som råder i Amerika och den kris 
som rådde när lagen utformades, ska implementeras i svenska företag skapas problem. En im-
plementering av SOA i svenska företag kan därmed hämma eller för en viss tid stoppa upp de-
ras utveckling, då lagen inte bygger på svenska förhållanden och därmed kräver anpassning. 
Det arbetssätt som sektion 404 medför kan återskapa den hierarki som mer eller mindre har 
försvunnit från svenska företag under de senaste decennierna. Detta bekräftas av Borgensten, 
Stora Enso som menar att den extra dokumentation och ökad kontroll som sektion 404 med-
för, framkallar en känsla av att svenska företag tar ett steg tillbaka i tiden. Sundström, Astra-
Zeneca framhåller att sättet att dokumentera och fördela ansvarsområden, såsom sektion 404 
förespråkar, ligger i amerikansk natur, något som inte är naturligt för svenska företag. Han 
menar att detta medför ett helt nytt sätt för de svenska företagen att tänka och arbeta på. För-
fattarna anser att det arbetssätt som svenska företag idag arbetar utifrån försvåras genom sek-
tion 404. Dessutom finns en risk för mer trögrörliga organisationer, då företagen kan bli 
tvingade att frångå den decentralisering som idag präglar svenska företag. 

6.1.1 Internredovisning 

På grund av ökade företagsskandaler de senaste åren har internredovisning, som tidigare inte 
varit lagstadgad, blivit ett måste för företag att följa. Internredovisningsreglerna har ökat mar-
kant för de företag som är noterade på amerikansk börs. 

Enligt Hespenheiden (2005) spelar internredovisningen en framträdande roll för corporate 
governance diskussionen, som nämnts ovan, har denna nu blivit lagstadgad. Hela SOA grun-
das på corporate governance, varmed aktieägarnas intresse ska tillgodoses. Författarna ställer 
sig dock tveksamma till att en implementering i så stor omfattning som SOA, är i aktieägarnas 
intresse. Detta stöds av Borgensten, Stora Enso som menar att det arbete och den kostnad 
som implementeringen av SOA medför, överstiger nyttan för investerarna och ifrågasätter 
därmed lagens betydelse för dessa. Författarna menar att lagen kan innebära en belastning för 
investerarna och det intresse de har i företagen, då implementeringen är väldigt resurskrävande 
och mycket kostsam. Detta har även uppmärksammats av Karlsson & Lundqvist (2004), som 
menar att den extra kostnad som implementeringen av nya lagar och direktiv medför, inte är 
bra varken för bolaget eller dess ägare. Karlsson & Lundqvists studie utfördes dock med 
Svensk bolagskod som bas, men författarna av denna studie menar dock att detta resultat är 
applicerbart även på SOA, då reglerna i SOA är än mer krävande än de i Svensk bolagskod.  

Enligt IIA (2005) ska internredovisningen upptäcka affärsrisker och ge företagsledningen bätt-
re beslutsunderlag. Hobler, Holmqvist & Paulsson (2004) fann i sin undersökning att företa-
gen förväntade sig att implementeringen av SOA skulle leda till bättre beslut. Detta framgår 
dock inte av resultatet i denna studie. Respondenterna i undersökningen menar att SOA inte 
leder till bättre beslut. Lewin, Volvo påpekar dock att kvalitén i siffrorna kan ha blivit bättre 
och kan därmed leda till bättre beslutsunderlag. En anledning till att resultatet från vår studie 
skiljer sig från Hobler, Holmqvist & Paulsson (2004) är att den studien genomfördes 2004, 
därmed ett år innan lagen trädde i kraft. Förväntningen från företagen var då att implemente-
ringen av SOA skulle leda till bättre beslut, men verkligheten tyder dock på att dessa förvänt-
ningar inte infriades. 
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Hur komplicerad implementeringen av sektion 404 blir, anser författarna bero på företagets 
storlek och struktur. Detta stöds av Johrén, Ericsson som menar att stora företag har en strik-
tare struktur för att företaget ska kunna fungera och därmed klarar en implementering av SOA 
lättare än mindre företag. Även Gröjer (2002) påpekar att ju större ett företag blir, desto mer 
ökar behovet av internredovisning, vilket främst beror på att också aktieägarantalet ökar och 
ägandet sprids i växande företag. Små företag har inte behovet av dessa omfattande internre-
dovisningsregler, då det ofta är aktieägarna själva som styr företaget (Gröjer, 2002). 

6.1.2 Institutionell teori 

Institutioner består inom samhällsvetenskapen av normer och regler som ligger till grund för 
mänskligt beteende. Enligt Selznick (1957) utgör institutioner vägledning och är något organi-
sationer anpassar sig till för att anses som legitima (citerad ur Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Som stöd för detta kan uppges att av de fem företag som ingick i den kvalitativa studien var 
det fyra, som inte ansåg SOA leda till effektivisering, i form av ökad vinst. De ansåg inte heller 
att SOA medför att kapitalkostnaden minskade eller som nämnts ovan, till bättre beslutsun-
derlag.  

Att implementeringen av SOA inte görs på grund av effektivitet, utan snarare på grund av 
önskan om legitimitet syns tydligast hos de företag som gjort en del av implementeringen av 
SOA, trots att de inte varit tvungna. De uppgav som främsta anledning till att implemente-
ringen gjorts, var på grund av ökat krav från omgivningen. Detta stärks av Selznick (1957), 
som menar att för att en organisation ska kunna överleva måste den kunna uppfattas som legi-
tim av samhället (citerad ur Jacobsen & Thorsvik, 2002). En implementering av SOA kan allt-
så ske till följd av olika anledningar; antingen på grund av ett tvång, vilket kommer att diskute-
ras utförligare under 6.1.3, eller på grund av en imitation, vilket följer under 6.1.4. 

Scott (2001) menar att organisationer inom det regulativa synsättet i institutionell teori, reglerar 
och begränsar sitt beteende på grund av både skrivna och oskrivna lagar. Detta framkommer 
då merparten av de företagen som ingick i undersökningen inte övervägt frågan att lämna 
amerikansk börs i samband med att SOA lagstadgades. Enligt svaren i undersökningen var det 
endast två företag som tagit upp denna diskussion. Enligt Borgensten, Stora Enso borde möj-
lighet att lämna amerikansk börs ha diskuterats på alla företag, då kostnaden och arbetet med 
att vara noterad på denna börs har ökat markant de senaste åren. Att företagen inte har över-
vägt detta alternativ tyder på att företagen accepterar de nya reglerna i SOA, vilket stämmer väl 
överens med det regulativa synsättet.  

Ingen av de tillfrågade företagen medger att de övervägt att avnotera sig från amerikansk börs 
till följd av SOA, utom Stora Enso. En avnotering kan anses ge negativ publicitet, vilket kan 
skada företaget då intressenters förväntningar inte uppfylls. Borgensten, Stora Enso påpekar 
även att företag inte vill framstå som lata, att de är motsträviga mot förändringar, vilket en av-
notering skulle kunna tydas som. Dessa signaler är inget som ett företag vill sända ut till mark-
naden. Denna diskussion stämmer väl in med Scott´s normativa synsätt inom institutionell teori, 
där organisationer antas agera för att uppfylla samhällets förväntningar, för att på detta sätt ses 
som legitima (citerad ur Johansson, 2002). 

För att en förändring ska kunna fungera krävs att alla i organisationen hjälper till och stödjer 
denna. Av intervjuerna framkom det att i de flesta fall har personalen varit negativt inställd till 
förändringen. Sundström, AstraZeneca menar att personal i vissa fall har känt att de inte läng-
re är betrodda och därför har känt sin integritet hotad. Det beror på att SOA kräver att led-
ningen har en helt annan kontroll än vad som tidigare varit fallet. Johansson (2002, s 17) be-
skriver en institution som ”en organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller 
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mindre för-givet-tagna – formella eller informella, medvetna eller omedvetna – regler”. Författarna anser att 
anledningen till att personalen reagerar negativt på förändringar beror på att dessa för-givet-
tagna regler och procedurer, som individer inom en organisation har, plötsligt ifrågasätts och 
förändras. I Sverige baseras dessa för-givet-tagna regler på svenska förhållanden, medan SOA 
är skapad utifrån de amerikanska förhållandena. Detta är ytterligare ett bevis på de kulturella 
problem som uppstår vid en implementering av SOA. Det kognitiva synsättet som Scott (1995) 
diskuterar utgår från förutbestämda regler och rutiner som tas för givna utan att ifrågasättas. 
Det innebär att när en förändring sker som inte stämmer överens med den etablerade struktu-
ren som finns i företaget reagerar personalen negativt. Personalen kommer troligtvis successivt 
acceptera de nya reglerna allteftersom de etableras som rutiner i det dagliga arbetet, men det 
innebär inte att implementeringen av SOA behöver leda till effektivisering, utan endast till ac-
ceptans.  

Ovan förda diskussion visar på att organisationerna som ingår i studien påverkas i olika stor 
omfattning av både den regulativa, normativa och kognitiva pelaren som Scott (1995) menar 
ligger till grund för den institutionella teorin och som alla institutioner består av, men att dessa 
tre element kommer till uttryck på olika sätt i företagen. Eftersom en implementering av SOA 
är en stor förändring i organisationerna kommer, SOA som förändring, i enlighet med institu-
tionell teori att diskuteras nedan. 

6.1.3 SOA som en regulativ förändring 

Institutionell teori utgår ifrån att förändring kan uppkomma på grund av tre anledningar, regu-
lativ, normativ och imiterande förändringar (DiMaggio & Powell, 1991). I den mån SOA är en 
lag är det naturligt att se den som en regulativ förändring, men det finns flera aspekter på det-
ta, vilka kommer att diskuteras nedan. 

SOA antogs enhälligt av kongressen 2002. Det är en tvingande lag och är den mest genomgri-
pande förändring för företag sedan 1930-talet (Green, Silverman, Becker, Rosen, Fischer, Bra-
verman, & Sperber, 2003). SOA som lag tyder på att den är en regulativ förändring, ett resultat 
av statlig påverkan och något som alla företag måste följa (DiMaggio & Powell, 1991). Lagen 
är skapad av politiker, vilket kan skapa problem i företagen, då det inte är dessa som måste 
genomföra implementeringen och kraven. Problemet syns tydligt i denna undersökning, då re-
spondenterna som varit tvingade att göra implementeringen, anser att arbetet har varit mycket 
ineffektivt. Aspekter som framhålls av respondenterna är otydliga budskap, hårda krav som 
sedan reducerats, ändrade deadlines och framförallt stor otydlighet. Det påpekas också att det 
saknas erfarenhet inom området, vilket skapar tolkningsproblem och osäkerhet för företagen. 
Ulding menar att det är endast de senaste månaderna som ABB har kunnat arbeta effektivt 
med implementeringen av SOA. Om företagen själva inte hade behövt lägga så mycket tid på 
att tolka lagen hade implementeringen kunnat utföras på ett effektivare sätt. Detta stämmer väl 
överens med vad Pfeffer och Salanick (1978) kom fram till i sin studie om politiskt konstrue-
rade förändringar. De menar att politikerna inte själva upplever konsekvenserna av sina beslut 
och därmed inte förstår vilken situation de försätter företagen i. Detta kan som Pfeffer och Sa-
lancik (1978) framhåller, leda till beslut som blir svåra att genomföra och som är mindre flex-
ibla (citerad ur DiMaggio & Powell, 1991). Detta bekräftas av Borgensten, Stora Enso som 
menar att SOA ställer otroligt höga krav på företagen och att politikerna inte är medvetna om 
vilken arbetsbörda företagen hamnat i. Hult, Deloitte framhåller att lagen tillkom för snabbt 
och därmed inte var så genomtänkt och klar som den borde ha varit, något som även fram-
kom av intervjuobjekten (Balans, 2005, nr.5).  

DiMaggio & Powell menar att anledningen till varför förändringar uppkommer har förändrats 
under de senaste årtiondena. Förr skedde förändringar av konkurrensskäl och effektivisering. 
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Idag görs många förändringar på grund av ett byråkratiskt tryck, där organisationer blir mer 
lika varandra, trots att dessa förändringar inte nödvändigtvis leder till ökad effektivitet för de 
enskilda företagen. Detta byråkratiska tryck kan även komma från andra organisationer, vilka 
företaget samarbetar med (DiMaggio & Powell, 1991). I studien framgår att 36 % av dem som 
implementerat SOA, kommer att eller har krävt av sina samarbetspartners att de implemente-
rar vissa delar av lagen. Enligt Borgensten, Stora Enso kommer detta att krävas även av före-
tag som inte är börsnoterade och därmed inte på något sätt påverkas av SOA. 

Undersökningen styrker DiMaggio & Powell´s (1991) tankar om att förändringar inte alltid 
sker på grund av konkurrensskäl, då ingen i studien ansåg att en implementering av SOA kan 
leda till förbättrad konkurrenskraft. Hade implementeringen gjorts på grund av konkurrens-
skäl, hade SOA kunnat ses som en investeringsmöjlighet, så är dock inte fallet, vilket antyder 
att implementeringen heller inte görs med hopp om ökad avkastning, något som även bekräf-
tas av undersökningens medverkande. Endast ett fåtal trodde att implementeringen av SOA 
skulle kunna komma att leda till ökad avkastning. DiMaggio & Powell framhåller även att för-
ändringar sker som inte nödvändigtvis leder till ökad effektivitet (DiMaggio & Powell, 1991). 
Respondenterna uppgav att processerna i företagen blir effektivare med hjälp av sektion 404 
och det därmed har blivit lättare att upptäcka finansiella risker, vilket företagen anser är en 
sorts effektivisering. Men respondenterna uppger att på kort sikt leder inte implementeringen 
av sektion 404 till effektivisering, dock finns möjlighet för detta på längre sikt. Sundström, 
Astra Zeneca menar att effektiviseringen i förlängningen i så fall kommer grundas på tidsbe-
sparing, då sektion 404 skapar harmonisering. Ytterligare ett argument för detta är resultatet i 
enkätundersökningen, där effektivisering genom harmonisering av processer uppgavs som 
främsta fördel vid en implementering av SOA, sektion 404. Företagens förhoppning är att im-
plementeringen på sikt leder till effektivisering. Detta ifrågasätts dock av författarna, som me-
nar att SOA kommer att kräva mer arbete, och att det inte enbart handlar om en engångsan-
passning. Enligt sektion 404 ska dessa kontroller och processer testas och omvärderas konti-
nuerligt för att säkerställa att de är så effektiva som möjligt (Sarbanes Oxley Act of 2002, 
2005). Detta framgår även av Lewin, Volvo som förklarar att vilka processer som ska imple-
menteras omprövas varje år, han påpekar även att ju större ett företag blir desto fler processer 
och kontroller kommer behöva implementeras.  

Ytterligare en aspekt som kan ses som bevis på att arbetsbördan för företag som implemente-
rar SOA är mycket stor, framkom i enkätundersökningen genom att endast två företag gjort 
en implementering av lagen trots att de inte varit tvungna. Åsikter och anledningar till varför 
företag valt att inte implementera SOA var att anpassningen till sektion 404 anses vara för re-
surskrävande och inte skulle väga upp resursutnyttjandet. Merparten av respondenterna i en-
kätundersökningen ansåg att det var tillräckligt resurskrävande att implementera Svensk bo-
lagskod. Till denna diskussion bör tilläggas att Svensk bolagskod inte är en lag, vilket innebär 
att det inte är ett brott att inte följa den. Koden bygger istället på principen ”följ eller förklara” 
(Åsbrink, 2005).  

Belfrage (2005) menar att plötsliga lagförändringar, som inte får någon riktig förankring i 
marknaden, ofta inte löser det grundläggande problemet. Belfrage menar att det kan vara bätt-
re med marknadens självreglering, istället för lagstiftning för att komma tillrätta med samhälls-
problem av detta slag. Författarna av denna uppsats kan se både för och nackdelar med en lag-
reglering. Fördelarna som vi ser det är att vid företagens oegentligheter blir företagets omvärld 
drabbat, både i form av arbetstagare, leverantörer och aktieägare, därmed behövs något som 
förhindrar och försvårar detta. Nackdelarna med en lagreglering är att lagar tvingar organisa-
tioner att anpassa sig och göra saker som kanske inte är ekonomiskt effektivt.  
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Weber kom i sin forskning fram till att lagar och tekniska krav hade stora effekter på företa-
gens struktur och beteende. Weber menade att lagar och krav gör att företagen blir mer lika 
varandra (citerad ur DiMaggio & Powell, 1991). Både ABB, Ericsson och Stora Enso har valt 
att göra implementeringen av sektion 404 som en central process, vilket skapar mer lika före-
tag inom koncernen. Borgensten, Stora Enso ser det som en fördel med mer harmonisering 
och centralisering av processer. Författarna av denna uppsats anser att det är bra när företagen 
inom samma koncern blir mer lika varandra, vilket kan leda till effektivisering inom olika om-
råden. Men om kraven kommer att bli lika för alla företag anser författarna att konkurrens-
kraften kan utarmas. I denna situation blir SOA en börda för företagen, då den inte får den ef-
fekt som borde eftersträvas. 

I den kvalitativa studien utforskades om organisationsstrukturen skulle komma att påverkas av 
implementeringen av SOA, då enligt DiMaggio & Powell (1991) existensen av ett gemensamt 
regelverk får stora effekter på inte bara en organisations beteende, utan även på dess struktur. 
Studien visar att SOA förnärvarande inte har påverkat organisationsstrukturen, men som 
Sundström, AstraZeneca påpekar, kan det komma att ändras när implementeringen av sektion 
404 är klar. Anledningen till omstruktureringen kommer då att vara behovet av att ha ansvari-
ga för de processer som skapats på grund av sektion 404. Författarna anser att detta leder till 
ökad arbetsbörda för företaget, vilket också bekräftas av Sundström, AstraZeneca som menar 
att olika delar i företaget blir lättare att arbeta med på grund av implementeringen av SOA, 
men att det totalt sett inte leder till effektivisering för företaget. Ansvarsområden i det dagliga 
arbetet har förtydligats, vilket i sin tur minskar risken för felaktiga handlingar enligt Ulding, 
ABB. Ökad tydlighet är det som främst framhålls av respondenterna som en av fördelarna 
med sektion 404, vilket också medför större chans att upptäcka finansiella risker.  

6.1.4 SOA som en imiterande förändring 

Alla förändringar uppstår inte som svar på tvång. När företag känner osäkerhet, kan de välja 
att imitera andra som de anser har lyckats med något de själva vill uppnå (DiMaggio & Powell, 
1991). Av de respondenter som ingick i enkätundersökningen var det två företag som gjort en 
implementering av SOA trots att de inte varit tvungna. Anledningen till detta uppgav de vara 
ökad press från omgivningen, ett annat argument var att företaget ville uppfylla de ökade kra-
ven i corporate governance debatten i Europa och en respondet uppgav att SOA kan ses som 
en kvalitetsstämpel. Dock bör det framhållas att dessa företag inte implementerar SOA med 
en förhoppning om ökad effektivitet. Författarna anser att dessa argument tyder på att företa-
gen vill uppnå legitimitet på markanden och öka trovärdigheten för företaget genom en im-
plementering av SOA. Att imitera en organisation enligt DiMaggio & Powell (1991) kan ske 
just för att uppnå legitimitet. Företagen vill visa att de är villiga att förändra och förbättra sin 
verksamhet (DiMaggio & Powell, 1991). Borgensten, Stora Enso menar att de företag som va-
rit inblandad i skandaler nu har en chans att visa bättring genom att göra en implementering av 
SOA. Vad gäller ökad trovärdighet för övriga företag är undersökningens respondenter oeni-
ga. De flesta är tveksamma till att lagen kommer ge ökat förtroende för aktörer på marknaden.  

6.1.5 Ekonomisk vinning 

En implementering av SOA borde leda till minskad kostnad för kapital, då investerarna borde 
kräva lägre avkastning vid en tryggare och säkrare placering. Ingen av de intervjuade tror dock 
att kostnaden för kapital kommer att minska i samband med en implementering av SOA, vil-
ket författarna av denna studie anser vara förvånande. Lewin, Volvo menar att det är mer än 
ett företags trovärdighet som påverkar investerares och bankers kreditbedömning. Författarna 
anser trots detta att om trovärdigheten för ett företag minskar borde kapitalkostnaden föränd-
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ras. Så har dock inte varit fallet i Amerika. De företag som fått anmärkning i sin redovisning 
efter anpassningen till SOA, har varken fått lägre kreditbedömning eller sjunkande aktiekurs 
enligt Borgensten, Stora Enso.  

Enligt internationella teoretiker handlar inte företag ekonomiskt rationellt, utan de handlar ef-
ter marknadens krav och förväntningar för att bli accepterade och skapa legitimitet (Scott, 
2001). Detta framkommer av resultatet från denna studie, då de tillfrågade respondenterna 
varken tror att kostnaden för kapital kommer att minska eller att den totala effektiviteten i fö-
retaget kommer att öka på grund av implementeringen av SOA. Det innebär att en implemen-
tering av SOA inte är ekonomiskt rationell utan sker enbart för att det är ett lagkrav eller för 
att ett företag vill uppnå legitimitet. 

6.1.6 Ger lagen effekt? 

Att komma tillrätta med den sortens samhällsproblem som denna uppsats behandlar kan göras 
på två sätt. Antingen genom självreglering eller genom lagreglering (Belfrage, 2005). Vad gäller 
SOA är det lagreglering som valts. Författarna menar att en lagreglering kan skapa problem 
för företagen, då de inte har någon valmöjlighet. Detta bekräftas av flera av intervjuobjekten 
som menar att de på grund av implementeringen av sektion 404, fått skjuta på förbättringsbi-
tar som de anser hade givit bättre resultat för verksamheten. De har även varit tvungna att im-
plementera kontrollfunktioner och beviskrav som ansets irrelevanta, då de inte ökar kvalitén i 
företaget. Samtidigt påpekar Borgensten, Stora Enso att vissa delar inom sektion 404, var 
tänkta att genomföras redan innan SOA tillkom. Dessa förändringar påskyndades dock när 
SOA trädde i kraft. Därmed ifrågasätter författarna om en så hastig lagreglering ger den effekt 
som var tänkt. Det bör även framhållas att det resultat som SOA har fört med sig, kanske inte 
uteslutande är tack vare lagen. Resultatet kan vara en produkt av marknadens självreglering, 
innan lagen trädde i kraft. Resultatet av studien visa att politiska beslut som Pfeffer och Salan-
cik (1978) diskuterar kan leda till ineffektiva beslut som inte fungerar i praktiken på det sätt 
som de var tänkta att göra.  

Lagens syfte var att öka förtroendet för aktiemarknaden efter stora företagsskandaler (Balans, 
2005, nr.5). Huruvida detta syfte har uppfyllts eller inte kan diskuteras. Denna studie tyder 
dock på att syftet inte uppfyllts, vare sig merparten av respondenterna i intervjudelen eller 
merparten av respondenterna i enkätundersökningen anser att förtroendet på marknaden 
kommer att öka på grund av SOA. 

Institutionell teori innefattar organisationernas beroende av omvärlden, vari aktieägarna är en 
viktig del för organisationerna. Den institutionella omvärlden består av normer, värderingar 
och lagar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). SOA tillkom som ett svar på att dessa normer, värde-
ringar och lagar inte respekterades av vissa individer inom stora bolag. Det bör dock framhål-
las, som respondenterna i den kvalitativa studien påpekar, att vill en individ kringgå SOA och 
dess regler, är detta möjligt, då lagen inte är en garanti mot bedrägeri. Sundström, AstraZeneca 
framhåller att exempelvis Skandia-skandalen hade inträffat även om företaget hade lytt under 
SOA, vilket författarna av denna rapport anser vara ett tydligt tecken på att lagen inte kan för-
hindra alla oegentligheter. Även Jamakosvanovic & Wernberg (2004) ifrågasätter om SOA i 
längden är ett fullgott skydd, då möjligheter att finna kryphål i lagen finns. 
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6.2 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om införandet av Sarbanes Oxley Act (SOA) sektion 404 – in-
ternredovisning, kan ses som en investeringsmöjlighet i form av ökad effektivitet och ekonomisk vinning för före-
tag på den svenska marknaden. 

För att besvara syftet har vi valt att utgå från ett antal frågor som underbygger vårt syfte och 
ger ökad förståelse för problemet. 

� Hur har anpassningen till SOA påverkat de svenska företag som implementerat lagen hittills, med 
fokus på sektion 404 internredovisning? 

Anpassningen till SOA har påverkat företagen på flera olika sätt, både positivt och negativt. 
Främst har lagen krävt oerhörda resursinsatser från företagens sida, både vad gäller tid och 
pengar. Under implementeringsfasen har de flesta företagen fått senare lägga projekt som de 
egentligen ansett vara viktigare att genomföra. Det är inte enbart själva implementeringen som 
tar tid, utan den förståelse som måste skapas för lagen, då erfarenheten inom SOA i Sverige 
har varit ytterst liten. Lagen har även medfört att bolagen inom samma koncern blir mer lika 
varandra, denna harmonisering kan på sikt ses som en möjlighet till effektivisering. Klarare an-
svarsområden, som dokumentationskravet inom sektion 404 kräver, leder till ökad tydlighet, 
vilket ökar möjligheten att finansiella risker lättare upptäcks. Då lagen är amerikansk, och ba-
serad på amerikansk företagskultur, innebär implementeringen av SOA ett helt nytt sätt att 
tänka och agera på för svenska företag. Lagen har medfört en byråkratisk kontroll apparat, 
som ligger på en högre nivå än vad företagen på den svenska marknaden anser vara relevant. 
Som framgår av studien har de ökade kontrollkrav som sektion 404 medfört, gett upphov till 
att svenska företag går ett steg tillbaka i tiden mot den toppstyrning som tidigare rådde i lan-
det. 

� Vad har företagen på den svenska marknaden för uppfattning om SOA, sektion 404? 

De svenska företagens övergripande uppfattning om SOA är negativ. Främsta anledning till 
detta är att implementeringen av sektion 404 är oerhört resurskärvande och uppgår till otroliga 
summor. Själva tanken bakom lagen anses vara god, men sektion 404, med de hårda doku-
mentations- och kontrollkrav som begärs har hamnat på en nivå som inte är rimlig. Kraven 
ökar inte kvalitén i företagen och leder därmed inte till den nytta som krävs för att väga upp 
kostnaderna för implementeringen.  

Resultatet i undersökningen pekar dock på att desto större företagen varit, desto mer positiva 
till SOA har de varit. Det anser författarna kan bero på att stora företag redan har en viss 
struktur, vilken lättare kan anpassas till sektion 404´s föreskrifter. 

� Har lagen medfört ökad effektivitet för företagen? 

Företagen som ingår i undersökningen är överens om att en implementering av SOA totalt 
sett inte kommer att leda till effektivisering i form av ökad avkastning. Däremot skulle sektion 
404 i längden kunna leda till effektivisering i form av klarare arbetsområden, harmonisering 
och striktare arbetsrutiner, men företagen anser inte att det kommer ge ökad vinst. 

Arbetet med att införa SOA har varit mycket ineffektivt, då det saknats tydliga riktlinjer för 
vad lagen avser. Sektion 404 har dock lett till effektivisering i processerna, genom att man får 
ett enhetligt system, och därmed ökar chanserna att upptäcka finansiella risker. För närvarande 
har implementeringen av SOA inte lett till effektivisering för de företag som utfört anpass-
ningen. Företagen har dock en förhoppning om att implementeringen av SOA, i förlängning-
en, ska leda till effektvitet. Effektiviteten kommer då att uppkomma på grund av harmonise-
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ring av processer och ökad tydlighet, vilket innebär tidsbesparing. Men i det stora hela leder 
SOA, sektion 404, inte till effektivisering, då arbetsbördan totalt sett kommer att öka, även om 
varje enskild process kommer att kunna göras effektivare. 

� Är anpassningen till reglerna i Sarbanes Oxley Act Sektion 404, en investeringsmöjlighet eller en-
dast en belastning för företag i Sverige? 

Undersökningen visar tydligt att företagen inte enbart ser det som en belastning att följa regler-
na i Sarbanes Oxley Act, sektion 404, trots att flera negativa aspekter uppkommit. En korrekt 
och säker finansiell rapportering, som implementeringen av sektion 404 medför, ökar säkerhe-
ten för investerarna och skapar legitimitet för företaget, vilket är positivt för dem.  Därför kan 
det vara en fördel för företag att implementera sektion 404 i form av ökad chans att finna fi-
nansiella risker, bättre beslutunderlag och harmonisering inom koncernen. En implementering 
av SOA, främst då sektion 404, leder inte till en investeringsmöjlighet i den mån författarna 
menar, det vill säga en investering med förhoppning om framtida avkastning. 
Undersökningen visar att företagen inte ser implementeringen av SOA som en investering 
som ger ökad vinst, inte heller minskad kapitalkostnad, konkurrensfördelar eller ökad trovär-
dighet.  

Som klart framgår av studien är de flesta medverkande negativt inställda till att SOA kommer 
att leda till ökad trovärdighet. Detta kan tyckas ytterst besynnerligt då företagen investerar åt-
skilliga miljoner kronor i ett projekt som de inte tror kommer att uppfylla lagens verkliga syfte. 
Frågan är varför företagen då implementerar lagen. Författarnas slutsats till detta är att imple-
menteringen till största del sker på grund av att lagen är en regulativ förändring, och därmed 
görs implementeringen för att företagen inte ska mista sin legitimitet. De företag som gjort 
implementeringen på grund av press från andra företag, gör inte implementeringen för att bli 
effektivare utan endast för att anses som legitima och få tillgång till marknadens resurser. Att 
implementera SOA görs främst för att ge företagen ett symboliskt värde, som är accepterat av 
marknaden. 

Författarna av denna rapport anser att lagen är förhastad och inte tillräckligt genomtänkt. Un-
dersökningen visar att företagen har fått spendera mycket tid på att tolka lagen för att sedan 
kunna implementera denna. Hade beslutsfattarna varit mer realistiska hade det besparat före-
tagen mycket tid, arbete och därmed pengar.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om införandet av Sarbanes Oxley Act (SOA) sektion 404 – in-
ternredovisning, kan ses som en investeringsmöjlighet i form av ökad effektivitet och ekonomisk vinning för före-
tag på den svenska marknaden. 

Utifrån ovanstående frågor anser författarna att uppsatsens syfte har besvarats. Det som kan 
ifrågasättas är om företagen hade uppnått samma eller liknande resultat som SOA sektion 404 
gav, utan denna lag? Hade de effekter som SOA har medfört kunnat uppkomma av markna-
dens självreglering. Undersökningen visar att respondenterna redan arbetade utifrån, eller hade 
tänkt att implementera, flera av de processer som SOA inbegriper, innan denna lagstadgades.  
Därmed var kanske inte en så hastig lagstiftning, det effektivaste alternativet till att lösa pro-
blemen, då den gav upphov till stora svårigheter för företagen, i form av tolknings tid och för-
lorad effektivitet. Hade företagen haft möjlighet att välja hade de ändå utfört liknande föränd-
ringar som SOA innebär, dock inte under så kort tid och heller inte lika långtgående, då det 
inte leder till ökad kvalité. Detta gör att SOA inte kan ses som en investeringsmöjlighet för fö-
retagen på den svenska marknaden utan är enbart en regulativ förändring som genomförs för 
att uppnå legitimitet. Därmed, anser författarna, görs implementeringen till största del för att 
den är en lag, ett tvång, ett måste för att ses som legitim på marknaden. 
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6.3 Övriga reflektioner 

Förutom ovanstående frågor, finns ytterligare aspekter att diskutera. Då en implementering av 
SOA är en mycket kostsam process och detta till största del görs för att uppnå legitimitet kan 
man ifrågasätta dess värde för investerare. Syftet med SOA är att öka trovärdigheten för ak-
tiemarknaden. Som framgår av denna studie finns det inget som tyder på att detta kommer att 
uppnås genom lagen. Författarna anser att SOA därmed kan innebära en belastning för inve-
sterarna. Företagen är överens om att SOA på längre sikt kan leda till effektivitet i form av 
harmonisering och bättre och effektivare arbete, men detta ger inget i form av pengar. Detta 
innebär att lagen inte kommer att ge större utdelning till investerarna eller större vinster i före-
tagen. Det enda lagen skulle kunna medföra är ökad trygghet, då trovärdigheten i samband 
med SOA borde öka, så är dock inte fallet. Därmed har lagen inte uppfyllt sitt syfte för inve-
sterarna. Ytterligare ett bevis på detta är att lagen inte garanterar att företagsskandaler undviks 
fullt ut. De individer som verkligen vill fuska har trots SOA möjligheter att kringgå denna. 

6.4 Förslag på fortsatta studier 

Under undersökningens gång har flera intressanta aspekter och frågor framkommit som skulle 
vara intressanta att undersöka närmre. Det får dock bli någon annans uppgift att ta sig an des-
sa aspekter då vår undersökning inte kan omfatta mer än vad den gör. De förslag författarna 
av denna uppsats har på fortsatta studier är: 

� En studie av de årsrapporter som gäller för 2005, där fokus läggs på hur företag som 
implementerat SOA redovisar anpassningen, samt jämföra om det är någon stor skill-
nad mot föregående års redovisningar. 

� Under undersökningen har flera andra redovisningslagar och regelverk framkommit, 
som används utöver eller istället för SOA. En undersökning som förklarar skillnaden 
mellan till exempel COSO och SOA, samt förklara för- och nackdelar med respektive 
regler. 

� Eftersom lagen är väldigt ny, skulle en undersökning om ett par år då lagen har hunnit 
stabiliseras kunna utreda om lagen uppfyllt sitt syfte att öka förtroendet för markna-
dens aktörer, samt minska riskerna för företags skandaler. 

� Undersöka hur aktieägare uppfattar SOA. Har lagen uppnått sitt syfte att öka förtro-
endet för finansmarknaden? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Vilken är Er position i företaget? 

Vill Ni vara anonyma? 

Hur upplever Ni anpassningen till SOA/SOX, positiva respektive negativa aspekter? 

� Vilka delar i organisationen påverkas av SOA/SOX och har Ni fått förändra organisa-
tions strukturen på grund av anpassningen? 

� Är det något i anpassningen till SOA/SOX som Ni anser är extra krävande eller be-
svärligt?  

� Vad kan SOA/SOX leda till för konsekvenser för företaget? 

� Är det en fördel eller en nackdel för Ert företag i Er bransch att vara anpassad till 
SOA/SOX? 

� Hur ställer Du dig till de nya kraven samt de höga straffen och hur påverkas dina ar-
betsuppgifter? 

� Hur upplever företaget omställningen till SOA/SOX och hur påverkar den övrig per-
sonal? 

� Är det några delar av SOA/SOX som Ni skulle ha implementerat även om Ni inte va-
rit tvungna? 

� Är det några delar av SOA/SOX som Ni absolut inte skulle ha implementerat om Ni 
slapp? 

Har Ni försakat något på grund av SOA/SOX? 

� Hur mycket har implementeringen av SOA/SOX kostat Er hittills och hur långt har 
Ni kommit? 

� Är det någon investering som Ni skjutit på, på grund av SOA/SOX? 

� Har Ni på grund av implementeringen av SOA/SOX gjort nyanställningar? 

� Kommer Ni bli mer försiktiga för att undvika felaktigheter? 

� Har Ni funderat på att lämna Amerikansk börs på grund av SOA/SOX? 

Har Ni vunnit något på SOA/SOX? 

� Blir beslutsfattandet bättre och lättare på grund av anpassningen till SOA/SOX? 

� Har SOA/SOX lett till effektivisering? (Har Ni hittat onödiga processer?) 

� Får Ni konkurrensfördelar gentemot de som inte implementerat SOA/SOX? 
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� Gör lagen att Ni lättare upptäcker och blir mer medvetna om finansiella risker i företa-
get? 

� Minskar kostnaden för kapital i samband med SOA/SOX? 

Vad tror Ni SOA/SOX kommer ha för inverkan på samhället i övrigt? 

� Kommer Ni kräva att Era samarbetspartner genomför SOA/SOX eller vissa delar i 
den? 

� Tror Ni att SOA/SOX är viktigt i samhället och att trovärdigheten för företagen 
kommer att öka? 
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Bilaga 2 - Följebrev 

Hej! 

Vi är två tjejer som går på Internationella handelshögskolan i Jönköping och arbetar för närva-
rande med vår magister uppsats. Undersökningen behandlar hur den amerikanska lagen Sar-
banes Oxley Act, SOA, upplevs av företag noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Enligt tele-
fonsamtal i början av veckan fick vi tillåtelse att skicka denna enkät. Ni kommer att behandlas 
helt konfidentiellt i uppsatsen, vilket innebär att det inte kommer att framgå vilka företag som 
tycker vad.  

För att besvara enkäten vänligen öppna och fyll i den bifogade filen, spara den sedan och bi-
foga den i ett returmail. Vi är tacksamma för svar så snabbt som möjligt. 

Tack för hjälpen! 
 
Mvh 
 
Susanne Johansson 
Stine Törnkrans 
 
Susanne Johansson 
ie02josu@ihh.hj.se 
070-2141498 
 

Stine Törnkrans 
ie02tost@ihh.hj.se 
070-7575730 
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Bilaga 3 - Enkät       

1. Är Ni tvingade att lyda under SOA?                    Ja   Nej               

Om Ja, varför? Noterade på amerikansk börs     
                 Moderbolag på amerikansk börs   

Annanorsak:      
Vid Ja i fråga 1, fortsätt till fråga 5 

Denna ruta gäller endast  respondenter som svarat Nej i fråga 1  

2. Har Ni trots det implementerat någon del av SOA?   Ja             Nej   

Om ja, varför?  

Numrera 1-3, med 1 som viktigast. Gå sedan vidare till fråga 5, nästa sida. 

       Effektivisering på grund av effektivare arbete           Press från kunder 

       Effektivisering på grund av harmonisering           Konkurrensfördel 

       Bättre beslutsunderlag                Klarare arbetsområden 

       Tvång från andra företag                Lättare att upptäcka fel 

Övrigt      
 

3. Har Ni övervägt att implementera någon del av SOA?   Ja           Nej   

Varför?  

Numrera 1-3, med 1 som viktigast. Gå sedan vidare till fråga 5, nästa sida 

       Effektivisering på grund av effektivare arbete            Press från kunder 

       Effektivisering på grund av harmonisering            Konkurrensfördel 

       Bättre beslutsunderlag                   Klarare arbetsområden 

       Tvång från andra företag                         Lättare att upptäcka fel 

Övrigt      

Varför inte?   

        Hög kostnad      För resurskrävande 

        Ineffektivitet      Icke lönsamt 
 
Övrigt____________________________________________________________________ 

4. Kräver Ni eller kommer att kräva att Era samarbetspartners implementerar någon del 
av SOA?    Ja   Nej   
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Följande frågor besvaras av de respondenter som har implementerat SOA eller någon 
del av denna: 

5. Tror Ni att implementeringen av SOA kommer att leda till framtida avkastning i form 
av ökad vinst?         Ja                Nej  

Om Ja, på vilket sätt? 

6. Vad har anpassningen medfört? 

Positiva aspekter Numrera 1-3, med 1 som viktigast. 

       Effektivisering på grund av effektivare arbete               Lättare att upptäcka fel 

       Effektivisering på grund av harmonisering               Konkurrensfördel 

       Bättre beslutsunderlag                        Klarare arbetsområden 

Annat       

Negativa aspekter Numrera 1-2, med 1 som viktigast. 

       Hög kostnad         För resurskrävande 

       Ineffektivitet         Icke lönsamt 

Annat      

7. Hur är Er övergripande uppfattning, vad gäller anpassningen till SOA? 

  Till största del positivt   Till största del negativt 
 

8. Har uppfattningen ändrats sedan implementeringen påbörjades? 

  Ja, vi är nu mer positiva           Ja, men vi är mer negativa       Nej, ingen skillnad 
 

9. Kräver Ni eller kommer att kräva att Era samarbetspartners implementerar någon del 
av SOA?             Ja     Nej  

10. Har Ni övervägt att lämna Amerikansk börs på grund av SOA?  

    Ja                            Nej  

11. Anser Ni att trovärdigheten för företagen kommer att öka i samband med SOA? 

         Ja     Nej    
  

 

Tack för din medverkan!    


