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Förord 

 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla de personer som har hjälpt oss i arbetet med denna 
uppsats. Speciellt de personer som tog sig tid från sina arbeten och genom intervjuer och råd 
bidragit till vårt arbete. Utan deras hjälp och positiva inställning skulle undersökningen aldrig 
varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Bengt Bengtsson, Karlstads universitet, för det 
stöd vi fått under arbetet.  

 

 

 

        

Fredrik Kull         Peter Leidhammar               Mattias Thorén 
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Sammanfattning 
I början av 2000-talet avslöjades flera stora redovisningsskandaler i USA. Stora amerikanska 
företag som Enron och Worldcom lyckades genom svekfull redovisning vilseleda marknaden 
att tro att deras finansiella ställning var avsevärt bättre än vad det visade sig vara. Enron 
försökte t.ex. gömma stora skulder genom att inte ta upp dem i balansräkningen, detta 
arrangerades av Enrons finanschef med samtycke från revisorerna och bolagets styrelse. När 
skandalen avslöjades och Enron tvingades ta med de korrekta siffrorna i balansräkningen blev 
konsekvensen att företaget fick begära konkurs. För att återuppbygga förtroendet för den 
amerikanska finansmarknaden stiftades lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX). Lagstiftarna vill 
genom bestämmelser öka insynen i publika bolag och på så sätt säkerställa att den finansiella 
informationen och annan information som företagen rapporterar till aktiemarknaden stämmer 
överens med verkligheten. 

För de företag som är noterade på någon av de amerikanska börserna och därmed är tvingade 
att följa SOX följer stora administrativa kostnader. Lagen kom till för att skydda framför allt 
ägarna från bedrägerier och oegentligheter, därför är det viktigt att se till att lagen når upp till 
sina mål och inte bara blir en kostnad för företaget. I den här uppsatsen har fokus lagts på 
ägarförhållandet mellan Ericsson och Investor. Ericsson är väldens största leverantör av 
mobilsystem och Investor är en investmentbank som satsar på att ha en betydande ägarandel 
och långsiktigt ägande i de företag som de investerar i. Uppsatsen syftar till att förklara hur 
Investor och Ericsson har upplevt implementeringen av SOX, dessutom diskuteras huruvida 
lagen har påverkat Investors förtroende för Ericsson. I studien intervjuades Anneli Åhman och 
Yvonne Grensros på Ericsson och Magnus Karlberg på Investor. Vid undersökningen har det 
använts en kvalitativ ansats, detta för att ge respondenterna en större möjlighet till att 
diskutera vad de anser är viktigt. Överlag hade respondenterna på Ericsson en mer positiv 
inställning än Investors. De menade att lagen gjort att processer mer effektiva och att den kan 
användas som påtryckningsmedel. Respondenten på Investor var mer negativt inställd, han 
ansåg att det kostar mer än vad det smakar och att tillgången på information inte ändrats 
nämnvärt jämfört med innan lagen infördes. Till skillnad från Ericsson tycker han även att 
lagen hämmar effektiviteten. 
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Introduktion 
Detta avsnitt behandlar bakomliggande faktorer som legat till grund för problemet vilket 
uppsatsen söker förklara. Denna del följs av uppsatsens avgränsningar och därtill dess syfte. 
Slutligen förklaras hur uppsatsen är disponerad för att ge läsaren en överblick.  

 

Bakgrund 
I början av 2000-talet uppdagades flera redovisningsskandaler i USA. Det var företag som 
bland andra Enron, Worldcom och Xerox som genom att bl.a. blåsa upp omsättningssiffror, ta 
illegala lån eller ägna sig åt insider handel lyckades vilseleda marknaden till att tro att deras 
ställning var avsevärt mycket bättre än den verkligen var. När oegentligheterna sedan 
upptäcktes blev konsekvenserna på börsen enorma. Ungefär vid samma tid sprack också IT-
bubblan, där aktiers värde på kort tid hade blåsts upp till oerhörda värden. Det upptäcktes att 
Enron inte var i det goda finansiella skick som de påstod sent år 2001. Företaget hade bland 
annat försökt gömma stora skulder genom att inte ta upp dem i balansräkningen, vilket 
arrangerades av Enrons finanschef. Han gjorde gigantiska personliga vinster på detta 
agerande. Finanschefen hade genom att få de externa revisorerna att godkänna dessa 
transaktioner även fått samtycke från företagets styrelse som lät honom kringgå reglerna. När 
oegentligheterna hade upptäckts tvingades företaget att inkludera dessa transaktioner i de 
finansiella rapporterna vilket fick till följd att vinsten blev avsevärt lägre än innan. Då Enron 
var beroende av att ha en specifik finansiell hälsa för en del krediter medförde den nya lägre 
vinsten att de inte längre uppfyllde dessa krav. Konsekvensen av detta blev att de tvingades 
till att gå i konkurs 2002. Eftersom Enron var ett väldigt betydande företag frågade sig många 
hur något sådant här kunnat ske och varför revisorerna inte upptäckte det. Revisionsjätten 
Arthur Andersen, en av världens största och mest ansedda revisionsbyråer, som ansvarade för 
den externa revisionen av bolaget blev till slut tvingade till att slå igen på grund av sin 
inblandning. (Moeller, 2004) 

I efterdyningarna till dessa händelser höjdes allt fler och starkare röster om att lagstiftarna 
skulle agera för att försöka återställa det sargade förtroende investerare och andra aktörer hade 
för finansmarknaden. (Svernlöv & Blomberg, 2003) Svaret blev en helt ny lagstiftning med 
det officiella namnet Public Accounting Reform and Investor Protection Act eller Sarbanes-
Oxley Act (SOX) som den i regel brukar benämnas. (Moeller, 2004) 

 

Problem 

För de företag som anskaffar riskkapital på någon av de amerikanska börserna och därmed är 
tvingade till att följa SOX följer ekonomiska och administrativa konsekvenser. 
Implementeringen av lagen kräver stora ansträngningar av företagen som kostar dem både 
pengar och tid. Anledningen till att lagen stiftades var att skydda den finansiella marknaden, 
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då speciellt ägarna, från att bedrägerier och oegentligheter ska kunna ske i bolagen, såsom 
skedde i t.ex. Enron. Genom att se både hur företaget uppfattar den förändring som skett och 
hur ägarna ser på samma förändring, kan en uppfattning skapas av hur väl ägarnas bild 
speglar verkligheten. Oftast belyser uppsatser endast företagens perspektiv och de 
konsekvenser implementeringen medfört. Genom att även se lagen ur ägarnas perspektiv 
uppnås en bättre bild av de implikationer SOX har på näringslivet. 

 

Problemformulering 

Uppsatsen söker finna, ur företagets och ägarnas perspektiv, huruvida SOX fått den avsedda 
effekten att den information företagen rapporterar till aktiemarknaden stämmer överens med 
verkligheten.  

 

Avgränsning 

För att avgränsa området för undersökningen granskades endast Ericsson, som är registrerade 
hos SEC och därav är tvungna att följa SOX. Investor har ett innehav på 820 miljoner aktier 
vilket motsvarar 5,1 procent av kapitalet och 19,5 procent av rösterna. (www.di.se) De har en 
relativt stark ägarroll i företaget och i den egenskap kommer Investor att användas vid 
granskningen av ”ägarperspektivet”.  Anledningen till att endast dessa två aktörer tas upp i 
undersökningen är att det ger möjlighet till att på ett djupare sätt förstå deras upplevelse av 
lagen. Vid valet av respondenter valdes de som ansågs ha störst inblick och också påverkades 
mest av SOX. På Ericsson valdes respondenter som arbetade på Consolidation and Finance 
Reporting då de påverkats starkt av lagen och förmedlar information till allmänheten. På 
Investor valdes respondenten efter det ansvar och inblick som han har över Investors innehav 
i Ericsson.  

 

Syfte 
Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur implementeringen av SOX har påverkat ett 
företags interna rutiner samt hur detta påverkar ägarnas syn på företaget.  
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Disposition 
 

   

  

 

Analys 

Empiri 

Teori 

Metod 

Introduktion 

Avslutande 
diskussion 

Källförteckning 

Introduktionen ger en beskrivning av bakgrunden till 
ämnesvalet, problemet och dess avgränsning samt syftet. 

 

Metodavsnittet ger en redogörelse för de förfaranden som 
använts vid genomförandet av intervjuer samt insamlandet 
av andra data. 

 

Detta avsnitt innehåller den teori som ligger till grund för att 
behandla uppsatsens problemställning. Avsnittet hjälper 
läsaren att kunna tolka empirin och analysen. 

 

Empirin redogör för de intervjuer som genomförts under 
arbetet med uppsatsen. 

 

I analysen diskuteras empirin och sammankopplas med det 
teoretiska avsnittet.  

 

 

I det här avsnittet dras slutsatser utifrån resultatet där svar på 
problemställning presenteras. 

 

Här ges uppslag för framtida studier inom området med och 
även klargöranden om uppsatsens generaliserbarhet.  

 

I källförteckningen specificeras alla källor som nyttjats vid 
skrivandet av uppsatsen, de presenteras efter vilken form de 
har.  

Slutsats 
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Metod 
Detta avsnitt behandlar de teorier samt metoder som använts vid utformandet och utförandet 
av den empiriska undersökningen som ligger till grund för uppsatsen. Läsarens uppfattning 
av författarnas tillvägagångssätt ska på detta vis förbättras. 

 

Datainsamling 
Enligt Dag Ingvar Jacobsen (2002) blir det alltid problematiskt att använda sig av bara en typ 
av data. Det är ofta mer lämpat att använda sig av både primär och sekundär data. Olika data 
kan då ge stöd åt varandra och öka trovärdigheten i uppsatsen. I den här studien har både 
primär och sekundärdata använts.  

 

Sekundärdata 

Sekundärdata betyder att forskaren inte samlar in fakta själv utan samlar in data från andra 
forskare eller statistik från exempelvis statistiska centralbyrån. (Olsson & Sörensen, 2007) 
Uppgifterna är ofta insamlade för andra problem och frågeställningar, därför gäller det att 
kritiskt välja ut vilken information man använder sig av i sin forskning (Jacobsen, 2002). En 
risk med att använda sekundärdata är att författaren till den ursprungliga forskningen kan ha 
haft ett subjektivt syfte. Forskare kanske hade någon närstående som berördes av forskningen, 
och ville därför framställa sitt resultat på ett visst sätt. En generell regel är att de källor som 
har störst närhet till situationen är mer trovärdig. ( Holme & Solvang, 1997) En annan regel är 
att om två eller flera oberoende källor säger samma sak är det mer troligt att det är korrekt. 
(Jacobsen, 2002) Här har sekundärdata använts till störst del i teoridelen, detta för att få en 
bättre förståelse för SOX och ämnet som helhet. Sekundärdata i den här studien är böcker, 
Internetsidor och artiklar. Det har använts både vetenskapliga artiklar och artiklar skrivna av 
intresseorganisationer eller ekonomijournalister. De flesta artiklarna har sökts genom 
Karlstads universitets databas, böckerna har lånats på Karlstads universitetsbibliotek. 
Internetsidorna som använts är till största delen de organisationers hemsidor som uppsatsen 
berör och ekonomitidningars webbtidningar. Innan data använts har en oberoende källa sökts 
upp som i sin forskning har kommit fram till samma resultat, detta för att öka trovärdigheten i 
uppsatsen. Många av artiklarna har varit på engelska, för att säkerställa en korrekt 
översättning har vi använt oss av Norstedts stora svensk-engelska ordbok.  

 

Primärdata 

När en forskare själv samlar in uppgifter från personer eller grupper heter det primärdata. 
Uppgifterna är insamlade för en specifik problemställning och tas fram genom t.ex. intervjuer 
och frågeformulär (Jacobsen, 2002). I uppsatsen har författarna anskaffat primärdata genom 
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två individuella intervjuer. Intervjuerna har försiggått i öppet format. En öppen intervju 
genomförs mer som en diskussion mellan två parter och frågorna är inte strukturerade. 
(Jacobsen, 2002) Respondenterna har i den här undersökningen innan intervjun genomförts, 
via e-post tagit del av de punkter intervjun vill belysa. Enligt Jacobsen lämpar sig den öppna 
individuella intervjun bäst när få enheter undersöks och när man är intresserade av vad 
respondenterna säger. Försöker man genom den öppna intervjun påstå vad en grupp menar, 
får författarna svårt med giltigheten. (Jacobsen, 2002) I den här studien inriktar vi oss på 
Ericsson och Investor och försöker inte påstå att resultatet är generaliserbart för andra bolag 
och ägarförhållanden. Respondenterna har valts genom att först träffa en person som har 
insikt i respektive bolag, för att sedan diskutera med denna om vilka personer kan vara 
lämpliga för den slutliga intervjun.  

 

Induktion och deduktion 
Det finns två teorier som beskriver sambandet mellan empiri och teori. Den första, deduktion 
är en strategi där man utgår från den teori som redan är känd inom området och utifrån denna 
utformar en hypotes. Den utsätts efter detta för granskning genom de empiriska data man 
samlar in. Hypotesen som man utformar måste göras om till operationella termer, med detta 
menas att man måste specificera hur data ska samlas inom ramen av hypotesen. (Bryman & 
Bell, 2007) På detta sätt ser man om ens tidigare förväntningar stämmer överens med 
verkligheten. Den kritik som har riktats mot deduktion är att tillvägagångssättet kan leda till 
att forskaren enbart letar efter den information som denne finner är relevant. Detta kan göra 
att undersökningen blir vinklad så att empirin tenderar att stödja den tes som forskaren 
utarbetade i början av undersökningen. (Jacobsen, 2002) Annan kritik som riktats mot teorin 
är att data som samlas in, inte är användbar i den ursprungliga hypotesen. (Bryman & Bell, 
2007) 

Den andra teorin som litteraturen beskriver är induktion, det är den som använts i 
undersökningen. I denna strategi arbetar forskare i motsatt riktning då de utifrån empirin söka 
skapa teori. Här ska man med näst intill inga förväntningar samla in relevant information och 
data. Den ska sen systematiseras för att sedan kunna formuleras till teori. Den värdefulla 
egenskap induktion har gentemot deduktion är att den inte begränsar vilken information som 
forskaren samlar in, denne kan då få in den data som korrekt speglar verkligheten. Den kritik 
som riktats mot den induktiva teorin är att det skulle vara helt omöjligt och naivt att tro att 
någon kunde gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne, det ansågs även att det inte går att 
samla in all relevant information. ( Jacobsen, 2002 ) 

Den induktiva strategin har beskrivits hos Glaser & Strauss då de beskriver grundad teori: 

”En grundad teori som är trogen vardagsrealiteterna på ett substantiellt område är en teori 
som är grundligt inducerad från olika data.”(Glaser & Straus 1967citerade i Jacobsen, s. 35) 
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(www.ccs.neu.edu) 

 

Kvalitativ och kvantitativ data 
Ian Dey beskriver skillnaden den mellan kvantitativ data och kvalitativ data såsom: 

”Medan kvantitativ data opererar med siffror och storlekar, opererar kvalitativ data med 
mening. Mening förmedlas i huvudsak via språk och handlingar.” (Ian Dey, 1993 citerad i 
Jacobsen, s. 138) 

Den kvalitativa metoden kan ses som en metod som betonar ord till skillnad från den 
kvantitativa metoden som söker finna numerisk data. (Bryman & Bell, 2007) 

Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information och är därmed mer öppna för induktiva 
ansatser medan kvantitativa metoder ofta är associerade med en deduktiv strategi. Den 
vanligaste typen av frågeformulär vid kvantitativ analys är att det finns fasta svarsalternativ 
och för en kvalitativ analys är den vanligaste varianten en intervju som sker med ett helt öppet 
samtal. (Jacobsen, 2002) 

Eftersom avsikten med uppsatsen är att se hur implementeringen av SOX har påverkat 
Ericsson och dess ägare anses induktion vara den bästa strategin vid utförandet av 
undersökningen. Genom att inte ha några förväntningar grundade på gammal teori kan en 
bredare och djupare bild av respondenternas upplevelse och uppfattning skapas. Istället för att 
föregående teorier styr vilken information som hämtas kan respondenterna belysa de områden 
som de anser viktiga och betydelsefulla. För en sådan öppen och mer ostrukturerad 
undersökning anses en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ. Detta för att ett öppet samtal 
kan precis som den induktiva metoden, kan ge respondenterna större möjlighet att diskutera 
de områden som de anser är viktigast. Det hjälper även till att undersöka respondenternas 
upplevelse på ett mer effektivt sätt. 
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Reliabilitet 
Med reliabilitet avses att resultatet av genomförd undersökning ska vara möjlig att upprepa. 
(Jacobsen, 2002) Med detta menas att resultatet ska vara stabilt nog att kunna repriseras av 
andra vid ett senare tillfälle, det anses då vara tillförlitligt. (Bryman & Bell, 2007)  

Då SOX är en relativt ny företeelse kan folk komma att ändra uppfattning om lagen 
allteftersom den integreras mer i vardagen. Det kan då vara besvärligt att få fullständigt 
tillförlitligt resultat av den orsaken att det inte är helt stabilt och kan fluktuera i framtiden. För 
att komma runt en del av detta problem och öka reliabiliteten har personerna som intervjuats 
varit väl insatta i SOX och dess inverkningar på företagen. 

Till grund för valet att inte använda diktafon vid intervjuerna låg att många intervjuobjekt kan 
reagera negativt på att bli inspelade.  Vissa kan bli stela och ge mer krystade svar än vad som 
skulle lämnas annars. Ett annat problem är att intervjuaren slappnar av för mycket och inte 
antecknar någonting eftersom det ändå spelas in på band. Detta kan leda till ett väldigt 
tidsödande arbete att leta sig fram på ett band. En tredje nackdel är att intervjun kan bli 
avbruten av att t.ex. kassetten tar slut. Ifall intervjuobjektet tappar tråden kan hela intervjun 
komma av sig och stämningen försvinna. Det finns förstås fördelar med att spela in en 
intervju också, som exempelvis att man får med allting som sägs och man kan ta direkta citat. 
(Jacobsen, 2002) Vid intervjuerna som genomförts för undersökningen till den här uppsatsen 
har en person intervjuat medan två har antecknat vilket har haft med sig att all betydande 
information kunnat sparas. Till följd av detta ansågs det att de positiva sidorna med att endast 
anteckna var större än de negativa. 

Som tidigare nämnt skickades frågorna till respondenterna i förtid. De hade då tid att 
förbereda sig och ta reda på nödvändig information för att undvika att ge inkorrekta svar eller 
inte kunna ge svar på frågan överhuvudtaget. Svaren som erhölls blev då så korrekta som 
möjligt. 

 

Validitet 
Validitet syftar till huruvida en mätmetod verkligen mäter det den är menad att mäta. (Bryman 
and Bell, 2007) För att det man har mätt ska uppfattas som giltigt och relevant gäller det att 
resultatet man fått fram för några få också gäller för flera. (Jacobsen, 2002) En mätmetod kan 
anses vara valid när mätprocessen varken innehåller slumpvisa eller systematiska fel. Ett 
slumpvist fel påverkar en mätning, men inte på ett konstant sätt. Ett systematiskt fel ger 
istället upphov till att en mätning blir skev i någon rikting. (Kinnear and Taylor, 1996)  

För att stärka validiteten kan man använda sig av pilotstudier som har till uppgift att 
kontrollera ifall mätmetoden som är tänkt att användas fungerar i sin helhet. En form av 
pilotstudie är en s.k. pilotintervju som både ger intervjuaren erfarenhet av att använda 
intervjun och feedback på hur frågorna ska vara utarbetade. (Bryman and Bell, 2007) För 
denna uppsats har pilotintervjuer i första hand använts för att företagen skulle ha möjlighet till 
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att ge synpunkter på frågorna. Dessa har i sin tur utvecklats och intervjun angriper från fler 
synvinklar än tidigare. Jacobsen (2002) menar att valet av intervjuobjekt är väsentligt för att 
erhålla information med störst vikt för en uppsats. Man vill prata med personer som besitter 
stora kunskaper inom det område man är intresserad av. Lösningen på detta problem har i 
uppsatsen lösts genom att företagen som intervjuats, har efter pilotintervjun, själva valt ut de 
medarbetare de ansett mest kompetenta till att besvara frågorna på det valda området, vilket i 
sin tur medfört att svaren fått hög relevans. 
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Teori 

Detta avsnitt behandlar de olika teorier och ramverk som ingår i de områden uppsatsen 
innefattar, vilket underlättar läsarens förståelse för analysen och slutsatsen. 

 

Introduktion Sarbanes-Oxley Act (SOX)  
Lagen, som till stor del är ett gemensamt alster av senator Paul Sarbanes och kongressmannen 
Michael Oxley, är den mest betydelsefulla värdepapperslagstiftningen sedan 1934 i USA. Den 
trädde i kraft samtidigt som den skrevs under, den 30 juli 2002. Ett av lagens huvudändamål 
är att återuppbygga förtroendet för den amerikanska aktiemarknaden. Lagstiftarna vill genom 
bestämmelser öka insynen i publika bolag och på så sätt säkerställa att den finansiella 
informationen och annan information som företagen rapporterar till aktiemarknaden stämmer 
överens med verkligheten. Kraven på redovisningen och informationen som noterade bolag 
lämnar ifrån sig stärks därför markant, vilket även medför att det ställs högre krav på 
revisorns oberoende och professionalism. (Svernlöv & Blomberg, 2003)  

Vilka bolag som omfattas av SOX beror på om de anses vara emittenter1 enligt den 
amerikanska värdepapperslagstiftningen. Grovt förenklat betyder det att alla bolag, både 
amerikanska och icke-amerikanska, som tillhandahåller aktier för handel på amerikanska 
börser inkluderas av lagens ramar och bestämmelser. (Svernlöv & Blomberg, 2003)  

Själva Sarbanes-Oxley Act kan liknas mer vid en ramlagstiftning än en lag i vanlig 
bemärkelse. Den förutsätter att den ansvarande myndigheten fyller ut regelverket med 
tillvägagångsprinciper för att komplettera föreskrifterna i lagen. Det är Securities and 
Exchange Commission (SEC), den amerikanska motsvarigheten till svenska 
Finansinspektionen, som ansvarar för reglerna som används vid implementeringen av SOX. 
(Svernlöv & Blomberg, 2003) 

 

SOX section 404 Management assessment of internal controls  
Även fast SOX består av elva olika sektioner med nästan 70 undersektioner är det de sex 
meningarna som omfattar sektion 404 som ådragit sig mest intresse. Detta på grund av att det 
krävs mycket komplexa och kostsamma ansträngningar från företagets sida för att följa dessa 
bestämmelser. (McNally, 2004) Följande framgår av sektion 404 i SOX:  
 

SEC. 404. MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS. 
(a) RULES REQUIRED.—The Commission shall prescribe rules requiring each 
annual report required by section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act 
of 1934 (15 U.S.C. 78m or 78o(d)) to contain an internal control report, which 
shall— 

                                                           
1
 Den som ger ut nya aktier eller andra värdepapper 
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(1) state the responsibility of management for establishing and 
maintaining an adequate internal control structure and procedures 
for financial reporting; and 
(2) contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal 
year of the issuer, of the effectiveness of the internal control 
structure and procedures of the issuer for financial reporting. 

(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—With respect to 
the internal control assessment required by subsection 
(a), each registered public accounting firm that prepares or issues the audit 
report for the issuer shall attest to, and report on, the assessment made by the 
management of the issuer. An attestation made under this subsection shall be 
made in accordance with standards for attestation engagements issued or 
adopted by the Board. Any such attestation shall not be the subject of a separate 
engagement. 
(PCAOB, 2002) 

Ledningen har alltid varit tvungen att upprätta regelbundna finansiella rapporter som externa 
revisorer sedan har granskat innan de certifierat att de är korrekta. Med sektion 404 ska 
ledningen även dokumentera och testa den interna finansiella kontrollen för att förbereda en 
rapport som fastställer deras effektivitet. Revisorerna ska därnäst kontrollera det stödjande 
materialet som lett fram till den interna kontrollen för att försäkra att det är en riktig 
beskrivning av den interna kontrollmiljön. (Moeller, 2004)  

Reglerna i SOX 404 kräver att varje årsredovisning ska inkludera en intern kontrollrapport 
som: 

• säger att ledningen ansvarar för att upprätta och bibehålla lämpligt förfaringssätt för 
den finansiella rapporteringen 

• omfattar en utvärdering, utförd av ledningen, av effektiviteten i den interna kontrollen 
och förfaringssätten i den finansiella rapporteringen 

• innehåller ett uttalande där det fastställs att bolagets oberoende och utomstående 
revisor intygar att ledningens utvärdering av den interna kontrollen är korrekt 
(www.kpmg.ca) 
 

Securities and Exchange Commission (SEC) 
Före den stora depressionen på trettiotalet existerade ingen statlig reglering av 
börsmarknaderna i USA. När börserna sedan kraschade 1929 rasade också allmänhetens 
förtroende för marknaden. För att försöka återställa tron på marknaden införde kongressen två 
lagar, ”the Securities Act of 1933” och ”the Securities Exchange Act of 1934”. Huvudsyftet 
för dessa två lagar kan sammanfattas i två punkter: 

• Companies publicly offering securities for investment dollars must tell the public the 
truth about their businesses, the securities they are selling and the risks involved in 
investing 
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• People who sell and trade securities – brokers, dealers and exchanges – must treat 
investors fairly and honestly, putting investors’ interest first 
(www.sec.gow) 

Publika företag måste följaktligen tala sanning om sina affärer, värdepapper och riskerna att 
investera i företaget samtidigt som mäklarna ska sätta investerarnas intresse först. Kongressen 
grundade SEC som en reaktion på att någon behövde se till att regelverket följdes och driva 
igenom de nya lagarna. 

SEC arbetar huvudsakligen genom att se till att viktig marknadsrelaterad information från 
företag blir offentlig för att säkerställa rättvis handel och skydda mot bedrägerier. För att 
uppehålla lagens effektivitet dras hundratals företag och enskilda individer till domstol varje 
år p.g.a. överträdelser av lagverket. (www.sec.gov) 

 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO)  
COSO är en volontär organisation som arbetar för att förbättra kvaliteten på finansiella 
rapporter. (www.coco.org) De har tagit fram ett ramverk för intern kontroll som används av 
företag vid implementeringen av SOX. Det finns inte reglerat i lagen att företagen ska 
använda sig av COSO:s ramverk för intern kontroll men modellen har fått ett stort inflytande 
och har även blivit internationellt accepterad. Ramverket används för att få fram den 
information som SOX kräver. Den är ett bra hjälpmedel för att uppnå ett starkt internt 
finansiellt kontrollsystem. För att uppnå målen med SOX 404 har det därför blivit väsentligt 
att förstå COSO. (Moeller, 2004) 

Eftersom COSO fokuserar på intern kontroll är det viktigt att förstå vad som menas med 
intern kontroll. Organisationen definierar intern kontroll som:  

Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsens, bolagsledningen och annan 
personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom 
följande kategorier: 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

(Far Förlag, 2005) 

Den första kategorin, ändamålsenlig och effektiv verksamhet, är traditionella 
företagsekonomiska mål som vinst och effektivitetsmål. Tillförlitlig finansiell rapportering, 
syftar på förberedandet av pålitliga finansiella uttalande från företaget. Tredje och sista 
kategorin, efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar, handlar om att företaget ska följa 
de lagar och förordningar som finns. Dessa tre kategorier har skilda problem och behov, 
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kategoriseringen gör att man kan ha ett direkt fokus för att tillgodose behoven på bästa 
möjliga sätt. (www.fujitsu.com) 

 

Intern Kontroll 

COSO delar in den interna kontrollen i fem beståndsdelar. För att illustrera detta har de skapat 
en kubformad matris. De fem komponenterna är utvalda utifrån hur ett företag styrs.  

 

(www.fujitsu.com) 

Kontrollmiljö 
Kollektivets integritet och organisationens etiska värderingar är grunden för kontrollmiljön.  
Kontrollmiljön anger ”tonen” i företaget och påverkar kontrollmedvetandet i organisationen. 
Hit hör ledarstil, hur organisationen är uppbyggd och ledningens engagemang (Far Förlag, 
2005). Har högsta ledningen byggt upp en stark etisk kod, som säger att man ska handla etiskt 
och moraliskt rätt är det mer troligt att organisationens medlemmar kommer att handla 
därefter. (Moeller, 2004) Kontrollmiljön är grunden för de andra komponenterna, och ger 
organisationen en struktur och disciplin. (www.fujitsu.com) 

 

Riskbedömning 
Nästa steg i kuben är riskbedömning. Det finns både interna och externa risker att företagen 
inte når sina uppsatta mål. Som en naturlig del av företagets struktur ska det finnas en 
riskbedömnings process som utvärderar alla risker inom organisationen. Det är ledningen 
ansvar att utvärdera vilka risker det finns och var det finns. COSO beskriver riskbedömning 
som en process i tre steg: 

1. Bestämma om risken är signifikant. 

2. Bedöma sannolikheten att risken kommer att hända.  

3. Överväga hur risken ska hanteras och bestämma vilka åtgärder som måste göras.   
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(Moeller, 2004) 

Företagen måste lägga större vikt på risker där tredje part kan komma till skada och vid risk 
för förlust eller förskingring av tillgångar. (FAR Förlag, 2005) 

 

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är de aktiviteter som ser till att de risker som har definierats förmedlas ut i 
organisationen. Det finns flera olika typer av kontrollaktiviteter, de ska finnas i hela 
organisationen på alla nivåer. (www.glovia.com) 

Kontrollaktiviteter involverar policydokument, vad som ska göras och de processer som styr 
hur det ska göras, de går också ofta in i varandra. Viktigt är att företagen inte bara utfärdar en 
policy de ska också ha ett kontrollsystem som följer upp att policyn eller processerna har 
genomförts enligt rutinerna. (Moeller, 2004) 

 

Information och kommunikation 
Nästa nivå i kuben är information och kommunikation. Anställda i organisationen måste få 
klarhet i vad deras arbetsuppgifter innefattar och hur deras arbete påverkar andra i 
organisationen. Informationssystem syftar också till att ta fram olika former av rapporter och 
beslutsunderlag som behövs för att leda och kontrollera ett företag, t.ex. rapporter om 
företagets finansiella ställning. Det är viktigt att det inte bara är interna faktorer som 
rapporteras utan att också händelser i företagets omvärld. (www.glovia.com) 

 

Övervakning och uppföljning 
Det interna kontroll systemet måste övervakas och följas upp på en regelbunden basis, alla fel 
och brister ska rapporteras till ledningen. (www.glovia.com) 

Övervakar företagen det interna kontrollsystemet kontinuerligt, kan de med små förändringar 
göra viktiga förbättringar i det interna kontrollsystemet. Det kan ställas mot att ha en 
uppföljning en gång per år, kostnaden skulle då bli högre samt arbetet skulle bli mer 
tidskrävande.  

En annan fördel med kontinuerlig övervakning och uppföljning är att fel och brister rättas till 
fortare och organisationen blir effektivare. (www.coso.org)  
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Agentteorin 
Den grundläggande idén för teorin är att överenskommelsen mellan uppdragsgivare och 
uppdragstagare reflekterar förhållandet mellan tillgänglig information och risksituation. 
Informationen ska ses som en produktionsfaktor, det är möjligt att erhålla information, men 
det kostar. Det väsentliga är då att avgöra hur mycket och vilken information som är värd att 
inhämta. (Rapp & Thorstenson, 1994) I fokus står relationen mellan ägare (uppdragsgivare) 
och chefer (uppdragstagare). Cheferna benämns agenter p.g.a. att de, istället för att handla 
utifrån eget tänkande, förväntas agera utifrån principalernas, alltså ägarnas, direktiv när det 
fattar beslut för principalernas räkning. Problemet som uppstår i denna teori kallas 
agentproblemet. Det handlar om den risk som finns att agenterna agerar för att tjäna sina egna 
ändamål hellre än principalens. Teorin används för att på olika sätt kontrollera agenterna 
själviska handlande och på så sätt skydda principalernas intressen. Ett sätt att försöka lösa 
problemet är genom att upprätta kontrakt där agentens egenintresse hamnar i linje med 
principalens intresse. I kontraktet specificeras vilka åtgärder som ska göras samt utfäster en 
belöning som tillfredsställer agentens egenintresse när denne uppfyller de i kontraktet ställda 
kraven. Agentproblemet löses då genom att sätta upp ett kontrakt där principalen delar ut 
uppgifter som agenten löser för ett visst pris. (Hatch, 2002) 

Principalerna anställer agenter för att lösa deras uppgifter på grund av att det inte alltid vill 
eller kan vara närvarande för att skydda sina intressen själva. Det är denna ansvarsfördelning 
som ger agenten möjlighet till att handla på ett ansvarslöst vis. Teorin utgår följaktligen från 
att man inte fullt ut kan lita på att en agent fullföljer de uppgifter denne blivit tilldelad. 
Principalens chans att se ifall agenten avviker från sitt ansvar är beroende av vilken 
information den förstnämnda har tillgång till.  För att veta ifall agenten uppfyller kraven eller 
ej krävs fullständig information. Tillgång till fullständig information uppnås genom direkt 
observation, men det tar upp så mycket tid att principalen lika gärna skulle kunna sköta 
agentens uppgifter själv. Direkt observation är ibland inte ens möjlig då agentens uppgifter i 
vissa avseenden inte går att observera. Detta leder till att principalen endast förfogar över 
ofullständig information vilket i sin tur medför en ökad risk att agenten överger sina uppgifter 
till fördel för egen vinnings skull. (Hatch, 2002)  

(Norrman, 2005)  
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Principalen har två alternativ, beteendestyrning och resultatstyrning, att välja mellan när de 
ställs inför en situation med ofullständig information. Utifrån en agentteoretisk synvinkel blir 
valet en fråga om kostnader för att samla in den information som behövs för att minimera 
risken att agenten handlar olämpligt. Beteendestyrning är oftast det mer kostsamma 
alternativet då det kräver en ytterligare ledningsnivå som kontrollerar övervakningen eller 
utvecklandet av ett nytt informationssystem som budgetering eller kostnadsredovisning. 
(Hatch, 2002) 

 

Svensk kod för bolagsstyrning 
Det har funnits en uppfattning om att det finns ett behov av en heltäckande sammanställning 
av vad som avses med god svensk sed för bolagsstyrning bland organisationer i näringslivet. 
Det är detta som lett fram till att en svensk kod för bolagsstyrning har skapats. Koden har 
utarbetats av ett organ vid namn Kodgruppen. Kodens huvudsakliga syfte är att förbättra 
styrningen av svenska bolag och då främst börsnoterade bolag. En annan tanke med koden är 
att förbättra utländska investerares kunskap om de svenska bolagen och därmed höja 
förtroendet för dem. Detta ska då främja svenska bolags tillgång till riskkapital. 

Några vägledande principer för Kodgruppens arbete med att utveckla koden har varit att:  

 • skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande 
ägarroll,  

 • skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande 
ledning, som bl.a. säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen 
gentemot bolagets ledningsorgan,  

 • skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och 
kontrollorganen,  

 • värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk 
handling, samt  

 • skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och 
samhället i övrigt.  

Koden bygger på en princip som kallas ¨följ eller förklara¨, den säger att ifall ett bolag 
bestämmer sig för att inte följa en speciell regel måste de då ange en förklaring till detta 
avvikande. Denna princip gör det möjligt att anpassa koden till det specifika bolaget. Hade 
koden varit tvingande skulle nivån varit tvungen att sänkas eftersom alla bolag inte klarar av 
att leva upp till samma krav. Nivån på koden kan vara högre eftersom företag som inte kan 
använda en viss regel kan då välja bort den mot en adekvat motivering. (www.regeringen.se)  
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Företagsbeskrivning 

Investor 

Investor är ett investmentbolag, noterat bl.a. på börserna i Stockholm, New York, Tokyo och 
Hongkong. (www.dn.se) Företagets affärsidé är att: 

Skapa långsiktigt god avkastning genom att investera i företag med god värdepotential och 
använda vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till att göra dem ledande, ”best-in-class”, 
inom sina respektive branscher. (www.investor.se) 

Affärsidén ska uppnås genom att ha en betydande ägarandel och ett långsiktigt ägande i de 
företag de väljer att investera i, och därigenom få en styrelsepost och inflytande över 
företagets strategi. Tanken är att alla företag ska kunna ta del av Investors globala nätverk och 
kunskaper från olika branscher, och utvecklas till att bli ”best in class”. (www.investor.se) 

Investors verksamhet är uppdelad i tre affärsområden; kärninvesteringar, operativa 
investeringar och private equity-investeringar. Kärninvesteringar utgör den största delen, det 
är investeringar i internationella börsnoterade storföretag som t.ex. Ericsson, Husqvarna och 
OMX. År 2006 uppgick Investors innehav i Ericsson till 5,1 procent, vilket medförde en 
röstandel på 19,5 procent. (www.di.se) 

 I Investors verksamhet sker många finansiella transaktioner, därför fokuseras mycket av den 
interna kontrollen på att säkerställa att köp och försäljning av värdepapper redovisas på ett 
pålitligt och bra sätt samt att värderingen av värdepapper sker på ett trovärdigt sätt. Investor 
följer upp den interna kontrollen kontinuerligt. Bolaget definierar den interna kontrollen 
utifrån COSOs ramverk. (www.investor.se) 

 

Ericsson 

Ericsson är väldens största leverantör av mobilsystem, ca 40 procent av världens mobilsamtal 
går igenom Ericssons nät. Genom bolagets joint venture2 med Sony, ”Sony Ericsson” är 
företaget också en stor aktör på mobiltelefonmarknaden. (www.dn.se) 

Ericssons vision för framtiden är att: 

Vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld. 

Det innebär en värld där alla människor när som helst kan använda röst, data, bilder och 
video för att utbyta idéer och information – var de än befinner sig. (www.ericsson.se) 

En aktiebolagsstyrelse ska enligt svensk kod för bolagsstyrning se till att företagen har en god 
intern kontroll. Eftersom Ericsson finns verksamma i över 175 länder blir den interna 
kontrollfunktionen komplex, bolaget finns också börsnoterat i USA vilket medför att företaget 
                                                           
2
 Två samarbetande företag går samman i ett nytt bolag för att kunna utveckla ett projekt tillsammans. 
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måste följa SOX. För att säkerställa att lagen följdes gjorde Ericsson utförliga tester i enlighet 
med COSO:s ramverk. (www.ericsson.se) 
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Empiri 
Detta avsnitt behandlar den empiriska data som samlats in vid undersökningen. På Ericsson 
intervjuades Anneli Åhman - Manager Consolidation and Financial Reporting, och Yvonne 
Grenros - Financial Controller. De jobbar med att konsolidera koncernbokföringen. På 
Investor intervjuades Magnus Karlberg – Senior Associate Core Investments. Magnus 
Karlberg ansvarar för Investors innehav i Ericsson. Intervjufrågorna finns i bilagorna. 

 

Intervju Ericsson 
Implementeringen av SOX i Ericsson skulle äga rum under 2005 men införandet flyttades 
fram ett år till 2006. Trots framflyttningen uppfattades det av Anneli Åhman och Yvonne 
Grenros att allt gick väldigt fort. SOX var ett stort projekt som skulle kräva både interna och 
externa resurser. Enligt respondenterna används inte COSO som ett ramverk vid den interna 
kontrollen, de har gjort lite som de själva vill. Innan Ericsson började arbeta med SOX hade 
respondenterna uppfattningen att den största förändringen inte skulle bli arbetet i sig utan att 
de nu skulle bli tvingade att dokumentera och bevisa allt de gör, varje arbetsuppgift skulle i 
och med dokumenteringen ta längre tid att genomföra. Anneli Åhman sade att allt kändes 
typiskt amerikanskt, ”allt som inte var nedskrivet skulle nu vara tillåtet”.  

Ett drygt år efter implementeringen har Anneli och Yvonne sett att SOX medfört ett stort antal 
positiva effekter. Det har blivit lättare att få tag i information eftersom man vet vem man ska 
vända sig till. Arbetsuppgifter som anställda tidigare inte varit intresserade av att göra har 
blivit enklare att få utförda. SOX har kunnat användas som ett påtryckningsmedel för att få 
personal att utföra dessa uppdrag. Den ökade kontrollen har enligt respondenterna medfört att 
slarvfelen minskat och att tryggheten i arbetet har ökat med de utökade kontrollerna. När SOX 
implementerades var Ericsson tvingade att gå igenom alla sina processer, på lång sikt är 
förhoppningen att detta ska leda till en effektivisering.  

Vad gäller den negativa sidan ser Anneli att arbete med SOX är väldigt tidskrävande och att 
det är många arbetsprocesser som inte är värdeskapande för bolaget. Anneli och Yvonne 
menar att SOX inte är någon 100-procentig garanti till att fel inte kommer begås.  

Om SOX inte hade varit lagstadgat för bolag på de amerikanska börserna är det Annelis 
uppfattning att ca 80 procent av det arbete som lagen medfört skulle fortsättningsvis ändå 
finnas kvar. 

Det arbete som man skulle ta bort är det tidskrävande arbetet med de arbetsprocesser som inte 
är värdeskapande för bolaget. SOX har nu blivit en del av den naturliga vardagen och tar inte 
längre upp lika mycket arbetstid som vid införandet. 

En huvudanledning till att lagen kom till var för att förhindra bedrägerier och felaktiga 
finansiella uttalanden. Anneli säger att insynen i bolagen har blivit bättre, men vill någon 
utföra ett bedrägeri hindras det inte av SOX. 
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De stora vinnarna vid införandet av SOX är enligt respondenterna revisionsbyråerna beroende 
på de höga arvodena som uppkom, speciellt vid implementeringen. Anneli menar att 
förlorarna är bolaget om SOX inte skulle medföra något positivt med tanke på kostnaderna. 
Företagets ägare är också förlorare eftersom kostnaderna drar ner företagets resultat. Det 
positiva för ägarna menar Anneli kan vara att de känner sig tryggare med att företaget 
presterar vad de ska i enlighet med de siffror som redovisas.   

Anneli och Yvonne avslutar med att säga att SOX sammanlagt har medfört sig mer positivt än 
negativt och om regelverket inte fanns skulle Ericsson använda sig av något liknande, ett 
”SOX Light”. De tror även att regelverket kommer blir mindre strikt i framtiden då den 
administrativa bördan är för stor för de bolag som vill notera sig på någon av de amerikanska 
börserna. 

 

Intervju Investor 
Innan implementeringen av SOX visste Magnus Karlberg inte vilket syfte lagen skulle ha. 
Han hade ingen bild av att saker skulle bli bättre, istället trodde han att det skulle kosta mer än 
vad det smakade. Han tyckte att det kändes som om det gjordes ”for show”. Enligt Magnus 
skulle det ha skett en självsanering i Sverige även utan införandet av SOX. Efter 
implementeringen fann han att lagen levde upp till de förväntningar som han haft och att 
redovisningen inte fått bättre kvalitet än den hade tidigare. 

Magnus tror inte att SOX påverkar den värdering av företag som investerare gör, det finns 
andra faktorer som spelar en större roll. Intressant information för investerare är av mer 
affärsdrivande karaktär. Den information investerare har tillgång till nu är inte bättre än den 
man kunde få år 2000, därav är Magnus tveksam till ifall SOX kan hjälpa. De tillfällen då 
SOX kan ha en positiv påverkan är när redovisningen är bristfällig. Lagen kan då hjälpa att 
förbättra denna.  

De stora vinnarna efter införandet av SOX anser Magnus vara revisionsbyråerna då 
implementeringen ger bolagen miljardhöga kostnader från inhyrda konsulttjänster. Dessa 
kostnader är högst de första åren p.g.a. höga uppstartskostnader. Magnus menar att ”det är en 
dyr försäkring som inte säkert täcker premien”. 

Enligt Magnus för lagen med sig flera negativa effekter. Arbetet som SOX innebär hämmar 
företagens effektivitet, en stor del p.g.a. att jurister måste kopplas in vilket fördröjer 
processer. Det är inte bara för bolagen utan även för den amerikanska börsen som negativa 
effekter är märkbara. Antalet nya bolag som kommer dit har minskat jämfört med tidigare 
samtidigt ökar antalet på Londons börs, vilka då kan ses som vinnare. Detta menar Magnus 
beror på att bolag inte är lika beroende av kapital från den amerikanska marknaden längre då 
London och Asien blivit likvärdiga alternativ. Att notera sig i USA ökar företagets 
administrativa kostnader så mycket att det inte längre är ett attraktivt alternativ. Detta kommer 
att tvinga lagstiftarna att göra reglerna mindre byråkratiska för att vinna tillbaka bolagen. 
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Magnus anser även att SOX fört med sig en del positiva effekter. Så kallad ”whistleblowing3” 
har blivit mer accepterat och de som gör det kan ibland betraktas som hjältar i media. Han 
anser att risken för slarvfel kan minska p.g.a. striktare rutiner.  

De negativa effekterna av SOX överväger de positiva enligt Magnus och om ett företag vill 
”luras” kan de fortfarande göra det. Lagen kom till för att skydda aktieägarna, men det är de 
som får lida. Magnus påpekar också att USA har en helt annan affärskultur jämfört med 
Sverige.  I USA vill man tjäna stora pengar på kort tid och lämnar sedan företaget när det går 
dåligt.  Folk låter sig helt enkelt att luras bara det hinner hoppa av innan det börjar gå utför. 
Det kan jämföras med Investor som ska ha ett långsiktigt ägande i de företag man väljer att 
investera i.   

Bolagskoden, den svenska varianten av SOX anser Magnus är lite stelbent. Den tar ansvar 
från management och lägger det på styrelsen. Han anser att det egentligen ska vara ledningen 
som ska ha ansvaret. 

Om SOX inte var lagstadgat tror Magnus att en del av det arbete som SOX innebär skulle 
behållas. Vad som är bra och borde vara kvar respektive vad som är dålig och borde tas bort 
tycker han är oklart, men han menar att man ska hålla reglerna så långt ifrån den operativa 
verksamheten som möjligt. 

 

                                                           
3
 En anställd, f.d. anställd eller medlem i en organisation som rapporterar tjänstefel till en person som har 

makten att vidta åtgärder 
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Analys 
Detta avsnitt behandlar empirin genom att sammankoppla den med de tidigare beskrivna 
teorierna. Utifrån den empirin har det också formats egna teorier baserade på uppsatsens 
problemställning. Med utgångspunkt i dessa resultat redovisas även egna tankar.  

 

Intern kontroll 
Införandet av SOX medför att Ericsson är tvungna att i varje årsredovisning inkludera en 
intern kontrollrapport som utvärderar den interna kontrollen, rapporten ska granskas av 
bolagets externa revisor. Enligt COSO:s ramverk för intern kontroll ska kontrollnivåer finnas i 
hela företaget och på alla nivåer. Respondenterna på Ericsson menade att de inte använder sig 
av COSO:s ramverk, utan av en modell de själva konstruerat. Detta strider mot det som står 
på företagets hemsida som säger att Ericsson använder COSO. En del av ramverket är 
information och kommunikation där det beskrivs att anställda i organisationen måste få 
klarhet i vad deras arbetsuppgifter innefattar och hur deras arbete påverkar andra i 
organisationen. 

Anneli Åhman och Yvonne Grenros säger att efter införandet av SOX har allt arbete blivit 
mer tidskrävande på grund av att arbetsuppgifter ska dokumenteras och det ska bevisas hur de 
genomförts. Respondenterna anser även att SOX medfört positiva effekter för Ericsson. 
Införandet har tvingat bolaget att gå igenom sina processer och förbättra dem, lagen kan även 
användas som ett påtryckningsmedel för att få medarbetare att utföra mindre attraktiva 
arbetsuppgifter, respondenter på Ericsson hoppas att dessa förändringar ska öka företagets 
effektivitet i framtiden. Magnus Karlberg menar istället på att SOX hämmar företagets 
effektivitet, då jurister måste kopplas in i processerna. 

SOX 404 är den mest kostsamma sektionen av lagen till både tid och pengar. Den kräver att 
ledningen ska dokumentera och testa den finansiella kontrollen. Men ägare såsom Investor 
kan ha en mycket limiterad inblick i regelverket. Magnus menar att lagen är mycket komplex 
och svårförstådd.  

Eftersom det står beskrivet i COSO att anställda ska få klarhet i sina arbetsuppgifter och hur 
de påverkar andra anställda torde respondenterna ha kunskap om ramverket. Om istället alla 
delar i företaget använder sig av COSO så att den interna kontrollen genomfördes på ett 
liknande sätt av hela bolaget, kunde den bli mer effektiv eftersom alla arbetar mot samma 
mål. Mellan ägarna och företaget finns det ett gap om hur SOX påverkar effektiviteten i 
bolaget. Detta kan vara en anledning till ägarnas negativa inställning till lagen. Enligt den 
empiri som framkommit av undersökningen har författarna härlett teorin att genom minskat 
gap kan ägarnas förståelse till den enorma investering som lagen innebär bli bättre. Sektion 
404 är ett exempel där ägarna inte förstår nyttan, utan bara ser det som en stor utgift för 
företaget. På Ericsson anses 80 procent av arbetet som lagen medför vara värt att behålla även 
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om lagen skulle försvinna, det är denna stora del som författarna anser att företaget måste visa 
för ägarna och på så sätt öka tilltron för SOX. 

 

Börspåverkan 
SEC arbetar för att upprätthålla de lagar och regler som finns för de bolag som är noterade på 
de amerikanska börserna. (www.sec.gov) Respondenterna menar att Reglerna skapar ett 
enormt administrativt arbete med höga kostnader och bolagen riskerar sanktioner om SEC 
drar bolagen inför domstol för överträdelser av dessa. Enligt både respondenterna på Ericsson 
och på Investor kommer detta leda till att reglerna i framtiden blir mindre byråkratiska.  

Idag lämnar många företag de amerikanska börserna för andra länders börser. Detta tror 
Magnus kommer att bli ett ökande problem för den amerikanska börsen eftersom bolag inte 
längre är beroende av dem för att anskaffa riskkapital. Anledningen till att SEC grundades var 
att säkerhetsställa den finansiella information som kommer från företagen och då öka tilliten 
på företagen. (www.sec.gov) Eftersom lagen skapar stora kostnader för företagen är det 
viktigt att se till att detta verkligen sker. En viktig del i denna tillit torde då vara att minska 
risken för bedrägerier, respondenterna är eniga att om någon vill utföra bedrägeri går det. 
Eftersom lagen är utformad så att man vet exakt vad man inte får göra, innebär det att man 
även vet vad man kan göra för att kringgå den. Magnus Karlberg tror inte heller att införandet 
av SOX påverkar investerares värdering av företaget. Investerare är istället mer intresserade 
av affärsdriven information. Han anser vidare att det skulle ha skett en självsanering på den 
svenska marknaden även utan SOX, detta gör att behovet av lagen minskar än mer för ägarna. 
Som nämndes tidigare infördes lagen för att skydda ägarna men det har blivit de som får lida 
genom ökade kostnader. 

Huvudsyftet med SOX var att återuppbygga förtroendet för den amerikanska aktiemarknaden 
och förhindra bedrägerier. Hade SOX varit ett effektivt sett att stoppa bedrägerier, borde vid 
den här tidpunkten flera länder ha anammat lagen. Istället ser vi från våra respondenter att 
SOX inte leder till bättre information för investerare utan istället är allt för byråkratisk och 
kostsam för bolagen. Enligt Magnus är den amerikanska affärskulturen att tjäna stora pengar 
och sedan lämna företaget när det går utför. Författarna menar att detta ändras inte bara för att 
en lag införs, de personliga vinsterna för oegentligheter är allt för stora. Fokus borde istället 
läggas på att ändra till en mer etisk affärskultur där långsiktig ägande premieras och lagar är 
ett bra komplement. 

 

Agentteorin 
För att försöka lösa agentproblemet skapas kontrakt mellan principalen och agenten. (Hatch, 
2002) Dessa kontrakt har stärkts som en följd av införandet av SOX. Agenten är nu tvungen 
att föra mer information vidare till principalen som i sin tur blir mer säker på att agenten inte 
försöker tjäna sina egna intressen i enlighet med agentproblemet. Kontrakten blir dock inte 
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perfekta då det är svårt att ge komplett information. Att föra vidare komplett information 
skulle vara orimligt dyrt, därför är en väsentlig del inom agentteorin är att avgöra vilken 
information som är nödvändig att ha till sitt förfogande. (Rapp & Thorstenson, 1994) I den 
här uppsatsen går respondenternas meningar isär om vad som är väsentlig information. 
Investor säger att de inte vet vilken viktig information som SOX medför, det mesta anses vara 
onödig byråkrati. Ericsson vill däremot till stor del ha kvar vad lagen tillfört, de anser bara att 
dokumentation som är tidskrävande och ej värdeskapande för företaget ska tas bort. Ägarna 
menar att kostnaderna för att följa SOX är alldeles för höga i relation till den information man 
erhåller.  

Bolagskoden, den svenska varianten av SOX, anser Magnus flyttar ansvaret från management 
till styrelsen. På detta sätt ändrar bolagskoden kontraktsvillkoren mellan agenten och 
principalen, genom att styrelsen får agera agent på ett tydligare sätt. Enligt Magnus ska 
ledningen ha ansvaret och inte styrelsen. 

Även om agenten blivit tvungen att föra vidare mer information till principalen är inte 
agentproblemet löst. Ifall informationen som kommer principalen till handa inte är av det 
väsentliga slag som önskas är det i slutändan principalen som förlorar på det. Eftersom 
kostnaderna är höga går vinsten i agentens bolag ned vilket får till följd att ägarna avkastning 
sjunker. Författarnas tolkning är den att det i framtiden kommer vara nödvändigt, för lagens 
fortsatta existens, att antingen reducera kostnaderna för tillämpningen av lagen eller att den 
information som utvinns från förfarandet kommer vara av sådan kvalitet att det anses vara 
värt alla extra utgifter. Styrelsen anser författarna ska på ett tydligt sett vara ansvariga för 
företagets strategi, medan ledningen ska ha det operativa ansvaret. SOX i likhet med 
bolagskoden försämrar denna ansvarsfördelning.  
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Slutsats 
Detta avsnitt sammanfattar de slutsatser som dragits utifrån analysen.  

 

Uppsatsen syftar till att förklara hur Investor och Ericsson har upplevt implementeringen och 
arbetet med SOX, samt hur den påverkat Investors förtroende för Ericsson. Uppfattningen av 
vilka effekter lagen har haft och då framförallt de positiva skiljer sig till stor del mellan 
respondenterna på Ericsson och Investor. En anledning till detta är skillnaden i insyn i 
företaget. Respondenterna på Ericsson har en helt annan möjlighet att se hur lagen har 
påverkat deras arbete och vilka effekter som den haft. 

Medan respondenterna på Ericsson ser lagen som en möjlighet till ökad effektivitet genom 
förbättrade processer och arbetsgång, ser Investor den endast som ett hinder för effektivitet. 
Genom att på ett tydligare sätt visa vilka fördelar som investeringen Ericsson gjort i SOX har 
gett kan tilltron för lagen ökas i ägarnas ögon. Kommunikationen mellan bolag och ägare bör 
därför bli bättre för att rätt information byts mellan parterna. Eftersom informationen som 
SOX genererar till ägarna inte ger dem någon bättre uppfattning om företaget ser ägarna inte 
lagen som en tillgång för bolaget utan endast en väldigt stor utgift. Lagen måste då förändras 
för att anpassa sig till verkligenheten. Detta genom att minska kostnaderna som den påtvingar 
eller utforma den efter vilken information ägarna anser vara relevant, helst både och. Då 
kapital kan införskaffas från andra marknader än den amerikanska blir det allt viktigare att 
lagen ändras för att förhindra att företag inte flyttar till börser i andra länder där SOX inte 
används.  

Både respondenterna från Ericsson och från Investor var ense om att bedrägerier fortfarande 
var möjliga om det fanns en vilja. Detta medför att lagens egentliga syfte inte har uppnåtts och 
att en förändring därmed krävs. Att förhindra bedrägerier genom lagstiftad intern kontroll kan 
vara svårt då det egentligen är affärskulturen i bolaget som torde förändras. Lagen kan då vara 
ett komplement och ett redskap till att göra detta. För att förhindra bedrägerier måste 
företagen arbeta långsiktigt med att bygga upp en etisk affärskultur inomorganisationen. Att 
premiera kortsiktiga vinster och aktieuppgångar uppmuntrar till oetiskt beteende. 
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Avslutande diskussion
Detta avsnitt behandlar uppslag för framtida studier inom området och även klargöranden 
om uppsatsens generaliserbarhet. 

 

Resultaten som framkommit i uppsatsen är inte med säkerhet generella och kan därav inte 
direkt överföras på andra bolag eller andra delar av Ericsson än den undersökta. Den speglar 
endast en avdelnings åsikter på Ericsson samt den ansvarige för Ericssoninnehavet på 
Investors uppfattningar. För att undersökningens resultat skulle bli mer generaliserbara måste 
fler bolag och fler avdelningar på bolagen behöva undersökas. Även fler ägargrupper skulle 
behöva omfattas av undersökningen som t.ex. privatpersoner och andra storägare. 

Både författarna och respondenterna är ense i tron om att lagen sannolikt kommer justeras i 
framtiden. Detta eftersom kostnaderna är alldeles för höga i jämförelse med den nyttan som 
lagen ger. Den kommer då antagligen inte vara lika rigoröst utformad och kostsam för berörda 
bolag att följa.  

Framtida studier inom ämnet skulle förslagsvis kunna innefatta fler ägare och företag, då även 
i andra branscher. Ett perspektiv som inte blir belyst i denna uppsats är det ifrån en 
amerikansk synvinkel. Hur lagen uppfattas på sin egen hemmamarknad kan ha en stor 
betydelse för hur den kommer förändras i framtiden. Det skulle då också vara intressant att se 
hur lagen utvecklas och vilka effekter den kommer ha på de företag den påverkar. Hur 
inställningen till lagen kommer ändras med tiden vore intressant som en uppföljning till denna 
undersökning. 
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Kandidatuppsats på Karlstads universitet, bilaga 1   

 

Intervjumall Ericsson 

 

 

Trovärdighet och tillit gentemot ägarna 
 

• Vilka anser ni är vinnare respektive förlorare efter införandet av SOX 404? 
 

• Kommer redovisningen av den interna kontrollen enligt SOX 404 i Ericssons 
årsredovisning påverka investerare i deras värdering av företaget? 

 
• Tror ni SOX 404 har haft positiva eller negativa effekter för affärsvärlden i sin helhet? 

 
• Vilken åtgärd tror ni är viktigast för att förhindra bedrägerier eller oegentligheter i 

verksamheten? 
 

Förändringar och värdeskapande i arbetet 

 

• Vilken bild hade ni av hur SOX 404 skulle förändra den interna kontrollen innan den 
implementerades? 
 

• Stämde era förväntningar överens med de effekter som implementeringen har 
medfört? 
 

• Tror ni SOX 404 har medfört att risken för bedrägerier har minskat och på viket sätt? 
 

• Vilka positiva respektive negativa effekter anser ni SOX 404 har haft på 
verksamheten? 

-  Är det övervägande positiva eller negativa effekter? 

• Har ni uppmärksammat några problem i anknytning till införandet av SOX 404? 
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Kandidatuppsats på Karlstads universitet, bilaga 2  

 

Intervjumall Investor 

 

 

Trovärdighet och tillit gentemot ägarna 
 

 

• Vilken bild hade ni av hur SOX skulle förändra den interna kontrollen innan den 
implementerades? 
 

• Levde SOX upp till den bild ni hade innan den implementerades 
 

• Vilka anser ni är vinnare respektive förlorare efter införandet av SOX? 
o revisionsbyråer 
o företaget 
o aktieägarna 

 
• Kommer redovisningen av den interna kontrollen enligt SOX i Ericssons 

årsredovisning påverka investerare i deras värdering av företaget? 
 

• Vilka effekter tror ni SOX har haft för affärsvärlden i sin helhet? 
 

Positiva 

o minskar risken för bedrägerier 
o ökar tilliten för företagen 
o effektivisering av processerna inom företaget 
 

Negativa  

o kostnader 
o minskad effektivitet 
o ökad arbetsbörda på grund av mer byråkrati och onödiga arbetsuppgifter 

   

• Vilken åtgärd tror ni är viktigast för att förhindra bedrägerier eller oegentligheter i 
verksamheten? 

o vilken betydelse har SOX gentemot andra åtgärder 
 

• Skulle ni vilja att Ericsson fortsatte arbeta med SOX även om det inte var lagstadgat? 
o Är några delar mer användbara än andra? 

 


