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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter: Joakim Olofsson, Eva Kampegård, Eva Cnattingius 

samt den konsult vi har haft kontakt med för att de har ställt upp på intervjuer och för det trevliga 

bemötandet, utan dem hade denna uppsats inte varit möjlig att åstadkomma. Vi skulle även vilja 

tacka vår handledare Ogi Chun och våra opponenter för att de har givit oss värdefulla råd och 

hjälpt oss under uppsatsens gång. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra 

pojkvänner, familjer och vänner som har hjälpt oss på olika sätt och varit ett stort stöd. 
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Sammanfattning 
 

Problembakgrund: Sarbanes Oxley Act är en amerikansk lagstiftning som tillkom år 2002 som 

en reaktion på de många företagsskandalerna under slutet av 1900-talet. Lagens syfte var att 

förebygga liknande skandaler samt att återställa förtroendet för företagen genom ökade krav på 

deras interna kontroll. 
 

Syfte: Uppsatsens syfte är att granska och beskriva vilka förändringar som implementeringen av 

Sarbanes Oxley Act, förkortad SOX, har medfört för Ericsson med fokusering på företagets 

interna kontroll, samt att undersöka vad SOX kan ge för positiva och negativa konsekvenser. 
 

Metod: Den forskningsstrategi vi har använt oss av är fallstudie. Vi har genomfört en kvalitativ 

studie med semistrukturerade djupintervjuer med anställda på Ericsson som är involverade i 

implementeringen av SOX. Vi har även intervjuat en konsult som har erfarenhet av att 

implementera  SOX på företag. 
 

Teori: I teoriavsnittet har vi redogjort för bolagsstyrning, agentteorin, intern kontroll samt själva 

regelverket Sarbanes Oxley Act. 
 

Slutsatser: Vi har i vår studie beskrivit hur Ericsson har genomfört införandet av regelverket för 

att uppnå de krav på intern kontroll som SOX ställer. Vi har kommit fram till att effekterna på 

Ericssons interna kontroll har varit omfattande. I vår undersökning av positiva och negativa 

konsekvenser överväger de positiva. Detta trots att kostnaderna för att införa SOX är höga. 
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Abstract 

 

Background and problem: Sarbanes Oxley Act is an American legislation that was enacted in 

2002 as a reaction to the many corporate frauds during the end of the twentieth century. The 

purpose of the law was to prevent similar scandals and to restore the confidence for the 

companies by increasing the demands on internal control. 
 

Purpose: The purpose of this essay is to investigate and describe what kind of changes the 

implementation of the Sarbanes Oxley Act, short SOX, has resulted in the internal control of 

Ericsson and to illustrate the positive and negative consequences. 
 

Methodology: In order to achieve our purpose, we carried out partly-structured interviews with 

employees at Ericsson who are involved in the implementation of SOX. We also interviewed a 

consultant who has experience of implementing SOX. 
 

Theory: Our theoretical study is based on corporate governance, agency theory, internal control 

and the Sarbanes Oxley Act itself. 
 

Conclusion: We have in our study described how Ericsson carried out the implementation of the 

legislation to accomplish the demands that the Sarbanes Oxley Act puts on the companies’ 

internal control. We have come to the conclusion that the effects on Eriksson’s internal control 

have been massive. In our investigation of the positive and negative consequences we find that 

the positive ones weigh heavier, despite the high costs that an implementation means. 
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1 Inledning 
______________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel formulerar vi en problembakgrund, där vi behandlar de problemområden som är 

aktuella i vår uppsats. Vi beskriver därefter vårt syfte, samt de avgränsningar vi har valt att 

göra.  
 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Den amerikanska lagen Sarbanes Oxley Act (härefter refererat som SOX) tillkom år 2002 som en 

följd på de senaste årens många redovisningsskandaler i USA, där bland andra börsföretagen 

Enron och Worldcom var inblandade. Dessa skandaler resulterade i ett minskat förtroende för 

företagens finansiella rapportering och för deras företagsledningar. Lagens huvudsakliga syften är 

att förebygga liknande skandaler, garantera att den finansiella informationen är riktig samt 

återskapa investerarnas förtroende för aktiemarknaden. SOX innebär en hårdare kontroll av 

företagens redovisning, bland annat genom ökade krav på dokumenteringen av den interna 

kontrollen samt en regelbunden prövning av den för att säkerställa att dess är effektivitet. 

Företagen måste bland annat tillsätta en oberoende revisionskommitté och företagets VD och 

finanschef måste personligen intyga den finansiella rapporteringens korrekthet, med höga 

straffsatser om bedrägerier avslöjas (Blomberg, Svernlöv 2003). 
 

Sarbanes Oxley Act får konsekvenser även utanför USA för de företag som är noterade på den 

amerikanska börsen samt de företag som tagit ett publikt lån i USA. Detta betyder att även många 

europeiska bolag (ca 1300 stycken) berörs. I Sverige är det ett tiotal företag som just nu är inne i 

implementeringsfasen av det nya regelverket. Några av dessa är exempelvis Ericsson, Volvo, 

Elektrolux, Tele2 och Swedish Match1. Från och med 15 juli 2006 måste dessa och andra berörda 

icke-amerikanska företagen följa lagen2. Till följd av detta regelverks uppkomst genomförs 

därför stora granskningar och anpassningar av den interna kontrollen på bolagen. Inget av de 

svenska berörda företagen har dock så vitt vi vet haft några kända större problem med den interna 

kontrollen innan. 

                                                           
1 www.di.se/Nyheter/ 
2 www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/Risk_intern_kontroll/$file/Risk%20Intern%20kontroll.pdf. 

http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/Risk_intern_kontroll/$file/Risk%20Intern%20kontroll.pdf
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Som nämnt på föregående sida är Ericsson ett av de företag som implementerar SOX. då de är 

noterade på den amerikanska börsen, och det är även det företag som vi har valt att studera 

närmare i våran uppsats.  

 

Det har debatterats mycket kring fördelarna och nackdelarna med det nya regelverket. Den mest 

påtagliga nackdelen för företag är givetvis kostnaden och merarbetet som implementeringen av 

SOX kommer att medföra då lagen ställer höga krav på företagens interna kontroll. En annan stor 

kostnad för företagen kan vara de externa konsulttjänsterna som man kan behöva köpa in. I och 

med att SOX är en amerikansk lag och således grundat på amerikanska förhållanden kan det 

medföra svårigheter för bolag i andra länder att tillämpa lagen. Det finns en risk att företagen i 

Sverige som implementerar SOX hamnar mellan det svenska och det amerikanska rättsväsendet. 

Enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) är en av de största skillnaderna  mellan SOX 

och Aktiebolagslagen att revisorn ska utses av revisionskommittén enligt SOX, och av 

bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen3. Tänkbara fördelar med införandet av SOX är bland 

annat att effektiviteten kan öka då processerna dokumenteras mer utförligt. De förbättrade 

kontrollerna kan innebära att bedrägerier inom företag minskar samt att etiken och moralen 

förbättras, vilket i sin tur kan leda till ett ökat förtroende. Detta gäller alla företag som nu 

implementerar SOX, vi kommer dock endast inrikta oss på Ericssons och hur företaget har 

hanterat regelverket och dess konsekvenser. Ericsson är i en långt framskriden fas av 

implementeringsarbetet vilket underlättar en studie av hur lagen har påverkat företaget. 

Konsekvenserna av att vi valde Ericsson har varit att vi genom bekanta på företaget lätt har 

kunnat få tag på respondenter att intervjua. Vilket hade varit svårare på de andra företagen där vi 

inte hade några kontakter. Ericsson är ett så pass stort företag att vi tycker att det lämpar sig bra 

att studera då det är väldigt viktigt för företaget att verkligen lyckas med implementeringen av 

SOX. Detta inte bara för att man måste införa de förändringar som regelverket innebär utan även 

för att man vill ha ett ökat förtroende från både amerikanska och svenska investerare. 

 

Ericsson är ett av Sveriges största och mest internationellt välkända bolag. Bolaget hade år 2004 

en nettoomsättning på cirka 132 miljarder kronor och aktien är en av de mest omsatta på 

stockholmsbörsen. Ericsson har verksamheter i mer än 140 länder och är ett ledande 
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internationellt företag inom utveckling och försäljning av system och tjänster för mobiltelefoni 

och fast kommunikation till operatörer.  

 

1.2 Problemformulering 
 
En av de största utmaningarna med SOX är den del av lagen som behandlar intern kontroll, 

sektion 404. Denna del av lagen ställer höga krav på företagens interna kontroll och anpassningen 

till detta är en kostsam process som bland annat innebär ökad dokumentation och övervakning av 

den interna kontrollen. Vi tycker att det vore intressant att studera hur ett företag hanterar de 

stränga kraven på den interna kontrollen. Eftersom de berörda svenska företagen skall vara klara 

med implementeringen av SOX under år 2006 kan vi dessutom anta att företagen i nuläget har 

kommit relativt långt i sin implementeringsprocess, därför vore intressant att studera hur en 

implementering av regelverket har genomförts och vilka förändringar som SOX har inneburit för 

ett företag. Då lagen är ny och implementeringsprocessen är i full gång är det dock svårt för 

företagen att veta vilka effekter SOX kommer att få. Som vi har beskrivit i ovanstående 

diskussion är konsekvenserna av regelverket redan till viss del dokumenterade i USA eftersom 

lagen redan införts där, men då lagen inte har börjat gälla än för icke-amerikanska bolag är 

effekterna av SOX för ett svenskt företag ett förhållandevis outforskat ämne som vi tycker vore 

intressant att undersöka. Vi har därför valt följande frågeställningar: 
 

• Hur genomför Ericsson implementeringen av regelverket? 

• Hur säkerställer Ericsson en effektiv intern kontroll för att uppfylla de krav som SOX 

ställer? 

• Vad är nyttan i förhållande till kostnaden för förändringarna som lagen innebär? Vilka är 

de positiva respektive negativa konsekvenserna för företaget? 

 

 
3 www.far.se/doc/Sarbanes-Oxley%20Act%20i%20Sverige.doc 
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1.3 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är därmed att undersöka och beskriva de övergripande förändringarna som 

införandet av Sarbanes Oxley Act har medfört för just Ericsson med fokusering på den interna 

kontrollen. Syftet är även att undersöka vad SOX kan ge för positiva respektive negativa 

konsekvenser för företaget. 

 

1.4 Avgränsningar  
 
Uppsatsen är avgränsad till att i huvudsak undersöka den del av Sarbanes Oxley Act som 

behandlar intern kontroll (Sektion 404). Vi vill undersöka effekterna av SOX ur ett företags-

perspektiv, då det är företag som genomför implementeringen. För att få en bättre förståelse för 

konsekvenserna av regelverket kommer vi även titta på vad som har hänt hos de amerikanska 

företagen och hur de har upplevt att den interna kontrollen och investerarnas förtroende har 

förändrats. Den empiriska studien är avgränsad till att enbart innefatta Ericsson och vi kommer 

övergripande och inte i detalj studera företagets interna kontrollsystem då detta är mycket 

komplext. I avsnittet vidare diskussion dras dock slutsatser som vi tror gäller SOX- 

impementerande företag överlag. 
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1.5 Disposition 
 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut enligt följande: 

 
 
 

 
 
Här presenterar vi vår undersökningsprocess, 
forskningsansats, val av datainsamlingsmetod 
och urval samt metodkritik 
 

 

Här lägger vi fram de teorier och den forskning 
som utgör uppsatsens teoretiska referensram 
 

 
I detta kapitel delger vi den empiri som samlats 
in från intervjusvaren samt informationen 
om Ericsson 
 

 
Här analyserar vi det empiriska materialet och 
kopplar det till den teoretiska referensramen 
 

 
I detta l kapitel redogör vi för de slutsatser 
som vi har kommit fram till och för sedan 
en vidare diskussion över ämnet. 
 

 
Vi kommer slutligen att göra en kritisk granskning 
av vår studie och ge förlag på hur man skulle 
kunna forska vidare på samma ämne.
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2 Metod 
______________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskriver vi vår undersökningsprocess;, vi redogör för vår forskningsansats, vårt 

val av undersökning samt den datainsamlingsmetod som har använts.  

______________________________________________________________________________ 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Det finns två vetenskapssynsätt: positivism och hermeneutik. Positivismens syfte är att dra 

slutsatser från uppgifter som är objektiva, säkra och exakta. Hermeneutiken syftar istället till att 

försöka förstå, tolka och analysera helheten (Eriksson, Widersheim-Paul 1999). Då vårt syfte är 

att undersöka och förstå en situation snarare än att mäta den har vi valt en hermeneutisk ansats. 

Vi tror att denna forskningsansats är den mest tillämpbara då det gäller att förstå 

implementeringen av SOX och dess effekter för det valda företaget.  

 

2.2 Val av forskningsstrategi 
 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av en fallstudie som forskningsstrategi. I en fallstudie 

undersöks en eller flera enheter, vilket ger en ingående kunskap samt möjliggör en detaljerad 

beskrivning av den företeelse som undersöks (Denscombe 2000). Vi anser att denna 

forskningsstrategi är lämplig då vi vill studera verkliga förhållanden och då vi vill få en djup och 

ingående förståelse. Nackdelen med denna typ av strategi är, enligt Denscombe (2000), att den är 

känslig för kritik vad gäller trovärdigheten i de generaliseringar som forskaren gör, samt att det 

kan vara svårt och tidskrävande att få tillträde till fallstudiens miljö. 

 

2.3 Val av forskningsmetod 
 
Den kvantitativa datainsamlingsmetoden behandlar mängder och numeriska relationer. Man kan 

säga att den kvantitativa metoden är bred men ytlig, då den utgörs av stora undersökningar, 

enkäter och dylikt (Denscombe 2000). I vår undersökning är det svårt att genomföra en 

kvantitativ studie där faktiska kostnader uppmäts eftersom implementeringen av SOX fortfarande 

pågår. Om vi exempelvis skulle skicka ut en enkät till ett stort antal anställda på Ericsson för att  
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undersöka effekterna av SOX tror vi att bortfallet skulle bli stort då majoriteten av de anställda 

inte är tillräckligt insatta i ämnet för att kunna ge tillförlitliga svar.  
 

Eftersom vi vill ha en djupgående kunskap om hur SOX uppfattas av företaget så anser vi att en 

kvalitativ undersökningsmetod är lämpligast. Den kvalitativa undersökningsmetoden kan sägas 

vara djup och smal, då den utgörs av intervjuer. När man använder sig av en kvalitativ metod 

försöker man från ett fåtal respondenter få så mycket information som möjligt för att ta reda på 

hur de upplever en viss situation. Syftet med metoden är alltså att beskriva de föreställningar som 

människor har om sin situation för att få en så verklig bild av den som möjligt. Vi är medvetna 

om att vi med en kvalitativ undersökningsmetod kan komma att påverka resultatet i uppsatsen 

(Denscombe 2000). 

 

2.4 Datainsamling 

 

2.4.1 Primärdata 
 
Primärdata är det material som vi själva anskaffar för vår undersökning. Det finns två slags typer 

av primärdata: intervjuer och enkäter. Enkäter anses vara lättare och mindre tidskrävande att 

genomföra än intervjuer, men uppfattningen är att de i regel ger sämre resultat då risken för 

bortfall är stor (Denscombe 2000). I vårt fall skulle inte enkäter ge den djupa förståelse som vi 

strävar efter då det i enkäter inte finns utrymme för följdfrågor. Intervjuer möjliggör dessutom att 

oklarheter beträffande frågorna kan redas ut.  
 

Baserat på ovanstående diskussion har vi valt att genomföra intervjuer med medarbetare på 

Ericsson som arbetar med implementeringen av SOX. Vi är av den åsikten att djupintervjuer är 

det mest lämpliga tillvägagångssättet, då vi enbart har tänkt intervjua ett fåtal personer som 

påverkas av den nya lagstiftningen och som har goda kunskaper inom området. Vi har valt att i 

huvudsak genomföra besöksintervjuer, vilket innebär att vi försöker träffa respondenterna 

personligen. Det finns tre olika strukturtyper av forskningsintervjuer: strukturerade, semistruktur-

erade samt ostrukturerade intervjuer (Denscombe 2000). Vi anser att semistrukturerade intervjuer 

lämpar sig bäst för vår studie eftersom vi vill utgå från ett antal färdigformulerade frågor men 

även vill lämna utrymme för respondenten att utveckla svaren. 
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2.4.1.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Vi har valt Ericsson som vårt fallstudieobjekt. Detta val grundar sig på att vi vill belysa 

problemen med SOX ur ett företagsperspektiv. Eftersom vi vill genomföra en undersökning av ett 

svenskt bolag som direkt påverkas av SOX då det är noterat på den amerikanska börsen får 

urvalet dessutom en naturlig begränsning till ett tiotal bolag. Urvalet har till viss del varit ett 

bekvämlighetsurval, då vi har kontakter inom Ericsson. Då Ericsson är i en långt framskriden fas 

av implementeringsarbetet anser vi att det är ett lämpligt undersökningsobjekt eftersom vårt syfte 

är att beskriva hur ett bolag har hanterat implementeringen av regelverket och vilka konsekvenser 

det har fått.  

 

2.4.1.2 Val av respondenter 
 
Vi har använt oss av ett selektivt (icke-statistiskt) urval. Valet av respondenter har därför skett 

med hänsyn till deras kunskaper inom området, för att på så sätt uppnå en djup förståelse för 

problemet som undersöks (Denscombe 2000). Vi har därför ansett att det har varit viktigt att välja 

ut personer med bred erfarenhet och goda kunskaper inom området. 
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2.4.1.3 Kritik av primära källor 
 
Vid utförandet av en fallstudie behöver forskaren ha tillträde till relevanta dokument, 

respondenter och annan data om undersökningsobjektet (Denscombe 2000). Forskarens 

eventuella brist på kunskap inom området kan även medföra en svårighet att tolka den insamlade 

informationen om undersökningsobjektet (Eriksson 1999). I vårt fall består problemen av 

svårigheten att få kontakt med alla respondenter som skulle vara intressanta att intervjua samt 

svårigheten att få access till mycket av det skriftliga materialet rörande implementeringen, då 

detta är konfidentiellt.  
 

Nackdelen med intervjuer är att intervjuarens subjektivitet i vissa fall kan påverka resultatet, men 

detta kan motverkas genom att undvika att ställa ledande frågor (Denscombe 2000). Det kan även 

ligga i respondentens intresse att undvika att ge ut information eller att anpassa svaren så att 

intervjuobjektet framstår i bättre dager (Eriksson, Widersheim-Paul 1999). Detta har vi försökt 

undvika genom att läsa på om ämnesområdet, och dessutom utforma en mall med intervjufrågor. 

Vi har dessutom försökt införskaffa informationen från flera källor, såsom konsulter som hjälper 

företag med implementeringen av SOX, för att ha möjligheten att se saken från flera olika 

perspektiv. På så vis trianguleras resultatet då det empiriska materialet införskaffats från flera 

olika håll (Denscombe 2000). 

 

2.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är det material som andra personer har producerat för andra ändamål (Denscombe 

2000). Eftersom sekundärdata har framställts av andra människor och till ett annat syfte ska vi 

bara använda den som ett komplement till vår primärdata. Vi kommer initialt att använda oss av 

litteraturstudier för att få en bild av problemområdet, innan vi vänder oss till de primära 

datakällorna. Sekundärdata-insamlingen kommer att bestå av litteraturstudier samt sökning av 

relevant material på Internet. Vi kommer främst att använda oss av företagsekonomisk litteratur 

samt vetenskapliga artiklar som inhämtas från databaser. Sökning av relevant material på Internet 

kommer att ske via berörda organisationers hemsidor, såväl som revisionsbyråers hemsidor. Det 

finns få studier som handlar om lagens effekter eftersom implementeringen av SOX är något som 

fortfarande pågår. 
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I vårt litteraturmaterial ingår givetvis även den amerikanska lagtexten: Sarbanes-Oxley Act of 

2002. Då lagtexten gällande Sektion 404 inte är så informativ och inte anger hur 

implementeringen bör utföras har vi använt mycket information hämtad från COSO:s ramverk 

”Internal Control- Integrated Framework”, som är ett ramverk som närmare beskriver 

implementeringen.  

 

2.4.2.1 Kritik av sekundärdata 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är det av stor vikt att undersöka sekundärdatans ursprung för 

att få reda på författarens pålitlighet samt sambandet mellan författaren och verkligheten som 

beskrivs. Vi anser exempelvis att COSO:s ramverk har en hög trovärdighet eftersom det är det 

mest använda ramverket och har blivit godkänt av majoriteten av de berörda amerikanska 

aktörerna (Deloitte 2005). Denscombe (2000) framhåller även vikten av att forskaren är särskilt 

noggrann i sin kvalitetsgranskning av material som hämtats från Internet, då det i hög grad saknas 

restriktioner om vad som publiceras på webben. Vidare beskriver Holme och Solvang (1997) 

“ärvda skevheter”, det vill säga de tolkningar av den ursprungliga primärdatan som utförts av den 

sekundära källan. För att undvika detta har vi försökt i så många fall som möjligt att kolla upp 

den källa som sekundärkällan refererar till.  
 

Då lagtexten är skriven på engelska kan det finnas risk för misstolkning från vår sida. De flesta 

forskningsartiklar som berör SOX och de flesta normgivande organisationer är amerikanska. 

Risken finns därför att informationen från dessa källor kan vara svår att applicera på svenska 

företag och svenska förhållanden. 

 

2.5 Metodkritik 
 
För att avgöra uppsatsens trovärdighet används två begrepp; validitet och reliabilitet. 

 

2.5.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet kan översättas till tillförlitlighet och innebär kortfattat att resultatet måste kunna 

upprepas. Vid en kvalitativ undersökning ska man enligt Denscombe (2000) tänka på huruvida 

samma resultat skulle uppnås om någon annan hade genomfört undersökningen och utifall denna 
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person hade dragit samma slutsatser. Graden av reliabilitet kan höjas genom noggrannhet och ett 

detaljerat protokoll som redogör för mål, syfte, teorier, genomförande samt resonemangen för de 

beslut som fattades. (Denscombe 2000) Begreppen reliabilitet och validitet har en koppling till 

varandra då en hög grad av reliabilitet inte kan uppnås utan inre validitet. 

 

2.5.2 Validitet 
 
Validitet innebär att data och metoder är ”riktiga”, om data reflekterar sanningen och 

verkligheten samt täcker de avgörande frågorna, alltså om författaren uppnått sitt syfte 

(Denscombe 2000). Enligt Merriam (1994), kan validitet delas upp i två delar; inre och yttre 

validitet. Med inre validitet menas i hur stor utsträckning resultatet har ett sanningsvärde, det vill 

säga om resultatet överensstämmer med den observerade verkligheten. Med den yttre validiteten 

menas huruvida resultatet är generaliserbart. Säkerställning av den inre validiteten kan ske genom 

att man använder sig av olika strategier, bland annat triangulering, deltagarkontroll samt ett 

tydligt utredande av existerande kunskaper inom området och forskarens utgångspunkter 

(Merriam 1994). 
 

För att åstadkomma en hög validitetsgrad har vi noggrant studerat befintlig sekundärdata för att 

få en förståelse för existerande kunskaper inom området. Vi har dessutom kontrollerat att 

intervjufrågorna överensstämmer med uppsatsens syfte och teoriavsnitt. För att stärka validiteten 

har vi intervjuat personer med god kunskap inom området och vi har även haft telefonkontakt 

med respondenterna innan intervjuerna för att förvissa oss om att de är kunniga inom området, 

samt för att ge dem information om vår uppsats. För att erhålla så mycket information som 

möjligt vid våra intervjuer har vi försökt undvika att ställa frågor som kan besvaras med endast 

”ja” eller ”nej”. En ytterligare faktor är att vi har jämfört svaren från de olika respondenterna och 

kommit fram till att svaren har varit likartade, vilket stärker trovärdighetsgraden. En faktor som 

dock skulle kunna minska graden av validitet är att vi i vår datainsamling enbart har valt att 

genomföra intervjuer samt studera skriftliga källor. Vi har således valt bort enkäter, vilket i viss 

mån hindrar oss från att se forskningsämnet ur flera olika perspektiv. Det finns även en risk att 

respondenternas svar kan ha misstolkats, då vi inte har använt oss av bandspelare vid 

intervjuerna. För att åstadkomma en så hög reliabilitet som möjligt har vi försökt redogöra så 

tydligt som möjligt för uppsatsens syfte, underliggande teorier, dess genomförande samt urval. 
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Det är dock svårt att veta om våra resultat skulle kunna upprepas och således ha en hög grad av 

reliabilitet, då intervjuer alltid innebär ett visst mått av subjektivitet. Överhuvudtaget är det svårt 

att uppnå högsta möjliga grad av reliabilitet vid intervjuer, då exakt samma svar som har erhållits 

vid ett intervjutillfälle sällan går att upprepa. Forskaren kan även påverka respondenten att 

besvara frågorna på ett visst sätt, vilket minskar resultatens tillförlitlighet. 
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3 Teori 
______________________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogör vi för teorierna som är relevanta för vår uppsats. Vi börjar med en 

beskrivning av Bolagsstyrning och Agentteorin, vilka utgör grundpelare i vår uppsats. Eftersom 

Sarbanes Oxley Act till stor del behandlar intern kontroll följer en redogörelse för begreppet för 

att få en förståelse för vad detta innebär. Därefter redogör vi för Sarbanes Oxley Act, som är den 

centrala delen i uppsatsen. 

___________________________________________________________________ 
 
Begreppet bolagsstyrning är en naturlig utgångspunkt i vår uppsats eftersom Sarbanes Oxley Act 

är ett regelverk inom detta område. Vi tar även upp den anglosaxiska respektive kontinentala 

traditionen inom bolagsstyrning. Detta anser vi är relevant för vår studie då skillnader i 

traditionerna kan ge upphov till att bolag hamnar mellan två lagstiftningar vid en implementering 

av SOX. Agentteorin är en annan grundpelare i vår uppsats som vi använder oss av för att belysa 

förhållandet mellan företagsledningen och aktieägarna och hur detta förhållande förändras efter 

införandet av SOX. En av våra frågeställningar är hur den interna kontrollen säkerställs för att 

anpassas till SOX-kraven, vi kommer därför att beskriva olika definitioner av intern kontroll samt 

olika normgivare inom detta område för att försöka tydliggöra detta abstrakta begrepp. Därefter 

följer en redogörelse för den interna kontrollens komponenter enligt COSO-modellen, eftersom 

denna modell utgör en grund för vår analys av Ericssons interna kontroll. Då kärnan i vår studie 

är implementeringen av regelverket Sarbanes Oxley Act redogör vi för lagen och fokuserar 

särskilt på den del av regelverket som berör intern kontroll; Sektion 404. För att möjliggöra en 

analys och jämförelse av regelverkets effekter på företag, något som är ytterligare en del av vårt 

syfte, redogör vi för omdebatterade för- och nackdelar samt de konsekvenser som lagen hittills 

har orsakat. 

 

3.1 Bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning är ett centralt begrepp i utvecklingen mot ett starkt ägarinflytande i bolagen som 

slog igenom i USA på 80-talet. Frågan gällde hur företagen skulle styras för att bäst uppfylla 

ägarnas intresse, efter ett antal fall där företagsledningar agerat i eget intresse snarare än i 

aktieägarnas (SOU 2004:47). 
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Bolagsstyrning behandlar maktstrukturer i bolag och det finns ett antal olika bolagsstyrnings-

modeller runt om i världen. I anglosaxiska länder prioriteras aktieägarna då huvuddelen av 

finansieringen består av aktiekapital, medan banker och staten traditionellt sett har haft det största 

ägarinflytandet i Europa. Börsnoteringen av bolagen i de anglosaxiska länderna har gett upphov 

till en stor ägarspridning, och det är denna ägarspridning som i sin tur ger upphov till debatten om 

intresse- och målkonflikter mellan ägarna och ledningen som behandlas i agentteorin. Den 

svenska modellen för bolagsstyrning kan idag sägas vara ett slags mellanting mellan den 

anglosaxiska och den kontinentala traditionen. Länder som tidigare tillhört den kontinentala 

traditionen har på senare år börjat närma sig den anglosaxiska traditionen, främst på grund av 

tillkomsten av multinationella bolag och noteringen av dessa på internationella börser (Artsberg 

2003). 
 

Enligt Greene och Boury (2003) ska sammansättningen av ett företag hindra att företags-

ledningen handlar i eget intresse. Detta uppnås genom att bolagsstyrelsen övervakar 

företagsledningen, och att aktieägarna i sin tur övervakar bolagsstyrelsen. Dessutom ska ett antal 

externa revisorer övervaka och kontrollera ledningen och styrelsen. Grundtanken med denna 

struktur är att ägarnas intresse ska uppfyllas, men enligt Greene och Boury (2003) har detta inte 

kunnat uppnås och därför har lösningar som SOX blivit nödvändiga att införa. 
 

En skillnad mellan den anglosaxiska traditionen och den svenska/kontinentala redovisnings-

traditionen som får stor betydelse för svenska företag som berörs av Sarbanes Oxley Act är hur 

de externa revisorerna ska väljas. Enligt Aktiebolagslagen 10 kap 8§ väljs de externa revisorerna 

av bolagsstämman, men enligt SOX väljs revisorerna av revisionskommittén i företaget. .  

 

3.2 Agentteori 
 
Agentteorin behandlar relationen mellan två parter, principalen och agenten. Principalen är den 

part som vill ha något utfört och hyr eller anställer därför en eller flera agenter. Principalen 

delegerar således en viss del av beslutsfattandet till agenten. I den ekonomiska litteraturen 

skildras agenten oftast som företagsledningen, medan principalen framställs som aktieägarna i 

företaget. Enligt denna teori delegerar aktieägarna ansvaret och beslutsfattandet till företags-
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ledningen och förväntar sig att ledningen ska handla i aktieägarnas intresse, då aktieägarna sällan 

har den utbildning och expertis som krävs för att leda ett företag (Schroeder 2005).  
 

Mellan agenten och principalen råder en målkonflikt, principalen antas enbart vara intresserad av 

den finansiella avkastningen på det egna kapitalet och vill således betala agenten så lite som 

möjligt för så mycket arbete som möjligt. Agenten vill däremot arbeta så lite som möjligt för så 

hög belöning som möjligt. Både agenten och principalen antas vara nyttomaximerande och agera 

i eget intresse (Schroeder 2005). 
 

Ytterligare ett problem som fokuseras på inom agentteorin är principalens svårigheter att 

övervaka agenten. Detta benämns som informationsasymmetri och berör det faktum att 

principalen inte har tillräcklig information om agentens förehavanden. Agenten har oftast en 

större kännedom om arbetsuppgifterna och företagets finansiella position än principalen, vilket 

ökar informationsasymmetrin (Messier, Glover & Prawitt 2005). Om inte övervakning av 

agenten sker, kan inte principalen veta om agenten arbetar i företagets (principalens) intresse 

(Anthony, Govindarajan 1998). Agentteorin förutsätter att agenten är opportunistisk och mer 

riskbenägen än principalen. Denna opportunism brukar benämnas ”moral hazard” och är en följd 

av agentens informationsöverläge och nyttomaximerande motiv (Adams 1994). Det anses därför 

föreligga en risk att agenten lurar principalen genom att handla i oenighet med principalens 

intresse (Anthony, Govindarajan 1998). Principalen måste på något sätt motivera agenten att 

arbeta i företagets och principalens intresse. Enligt Anthony och Govindarajan (1998) finns det 

två sätt att hantera de ovan nämnda agentproblemen i form av informationsassymmetri, 

opportunism och målkonflikter. Dessa två sätt är övervakning och incitament.  
 

Agentens kostnader för att övertyga principalen om att han kommer att agera i dennes intresse 

kallas ”bonding costs” (Jensen & Meckling 1976). Enligt Adams (1994) är intern revision en 

form av ”bonding cost” då agenten genom exempelvis revisionskommittéer signalerar till 

principalen att han är lojal mot företaget och agerar i enlighet med anställningskontraktet. 

Kostnaderna kallas tillsammans med residualkostnader för agentkostnader. Jensen och Meckling 

(1976) definierar residualkostnader som skillnaden mellan agentens och principalens preferenser, 

det vill säga den kostnad som uppstår då principalens avkastning minskar på grund av ett 

agentproblem. 
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Det ena sättet att hantera agentproblem är genom incitament. Med incitament i agentteoretiska 

termer menas kontrakt som medför att agentens belöning är beroende av vinstutvecklingen i 

företaget, vilket antas öka agentens prestationer och motivera agenten att arbeta i principalens 

intresse. Exempel på incitament är bonusprogram och optionsprogram (SOU 2004:47). Den 

andra kontrollmekanismen handlar om övervakning. Principalen kan inrätta kontrollsystem som 

övervakar agentens handlingar och således minska de handlingar som leder till agentens 

nyttomaximering på bekostnad av principalen. Exempel på övervakningssystem är finansiella 

rapporter som granskas av en tredje part; revisorer. Principalen kan även införa så kallad 

direktövervakning, där agentens prestationer och utförande kontrolleras (Anthony, Govindarajan 

1998). Denna externa övervakning som utförs av revisorer är nödvändig då ägarna enbart kan 

förlita sig på årsredovisningar och finansiella rapporter vid värdering av företagsledningens 

prestationer (Artsberg 2003). Enligt Adams (1994) kan även lagstiftande instanser utgöra ett slags 

surrogat till övervakning av agentens beteende, i den mån då lagstiftningen skyddar 

ägargruppernas intresse. Övervakningsmekanismen inom agentteorin och framför allt tanken om 

de externa revisorernas granskning kan därför kopplas till ovanstående diskussion om 

bolagsstyrning, där företagsstrukturen är avgörande för att ägarnas intresse ska tillvaratas.  

 

3.3 Intern kontroll 
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), som är en intresseförening som omfattar de flesta 

auktoriserade och godkända revisorerna i Sverige, definierar intern kontroll på följande sätt:  

”Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, förvaltning och 

ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. VD: n ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att bokföringen ska fullgöras i överensstämmande med lag, och förvaltningen ska 

skötas på ett betryggande sätt. Kontrollen över bokföring, förvaltning och företagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställer att 

redovisningen blir riktig och fullständig samt att bolagets resurser disponeras i enlighet med 

styrelsens och vd: s intentioner inom ramen för Aktiebolagslagen” (FAR:s samlingsvolym 2002, 

sid. 1128). 
 

The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är en 

kommitté vars syfte är att höja kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Deras definition av 
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intern kontroll är den internationella standard som har fått genomslagskraft på senare tid bland de 

flesta större organisationerna och är även den definition som Sarbanes-Oxley Act hänvisar till4. 
 

COSO:s definition av intern kontroll lyder som följer: 

”En process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig 

säkerhet för att företagets mål uppnås på följande områden:  

• Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet  

• Den finansiella rapporteringens tillförlitlighet  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar” 5

 

Vad vi kan utröna enligt dessa två definitioner är att synen på intern kontroll är likartad men att 

FAR anser att det är styrelsens ansvar att säkerställa att målen för den interna kontrollen uppfylls, 

medan det enligt COSO är ett ansvar som åligger hela företaget Enligt COSO är det viktigt att 

poängtera att företagen måste ha realistiska förhoppningar vad gäller den interna kontrollen. Det 

är omöjligt att trygga ett bolags överlevnad och framgång enbart genom ett effektivt system för 

intern kontroll. Ett system för intern kontroll kan inte heller säkerställa att medvetna eller 

omedvetna misstag inte uppstår i redovisningen. Däremot kan ett väl fungerande system för den 

interna kontrollen undvika ett stort antal av de misstag som eventuellt skulle ha förekommit utan 

en god intern kontroll6. 
 

Enligt FAR ska företagen kombinera generella och rutinbaserade interna kontroller. De generella 

kontrollerna utgörs bland annat av arbetsfördelning, ansvarsfördelning och skydd mot att 

obehöriga får åtkomst till företagens interna information. Arbets- och ansvarsfördelningen 

motverkar att enskilda personer handhar en transaktion genom hela kedjan. De rutinbaserade 

kontrollerna utgörs av rapporteringsrutiner och kontrollmoment i datasystem (FAR:s 

Samlingsvolym 2002). 
 

För att företagsledningen och revisorerna ska kunna bedöma huruvida den interna kontrollen är 

effektiv måste de identifiera kontrollbrister. En brist i den interna kontrollen existerar när  

 
4 www.internrevisorerna.se/uploads/ SOU%202004%2047%20Betänkandet%20v7.pdf 
5 www.internrevisorerna.se/uploads/ SOU%202004%2047%20Betänkandet%20v7.pdf, sid 2 
6 www.coso.org/Publications/executive_summary_integrated_framework.htm 
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kontrollens uppbyggnad eller funktion inte förhindrar eller upptäcker felaktigheter. En brist i den 

interna kontrollen är signifikant om den påverkar företagets förmåga att godkänna, behandla samt 

rapportera finansiell information i enlighet med redovisningspraxis. Vidare kan en signifikant 

brist i den interna kontrollen anses vara en materiell svaghet i det interna kontrollsystemet om 

sannolikheten är stor att den kan resultera i en materiell felaktighet i företagets finansiella 

rapporter (Messier, Glover & Prawitt 2005). 

 

3.4 Kopplingen mellan agentteori, intern kontroll och SOX 
  
För att illustrera sambandet mellan intern kontroll och agentteori kan den interna kontrollen 

placeras i den klassiska modellen för agentteorin. 
 
 

 
 
 
Modellen är en egen design med utgångspunkt från en modell i ”Auditing & Assurance Services, A Systematic 
Approach”   Messier, Glover & Prawitt (2005). 
 
 
Den interna kontrollen är viktig i förhållandet mellan agent och principal. I modellen på 

föregående sida förser agenten principalen med finansiella rapporter där effektiviteten av den 

interna kontrollen intygas. I egenskap av agent har företagsledningen ett ansvar att bibehålla en 

tillfredställande intern kontroll för att säkerställa att den finansiella informationen är korrekt. 

Externa revisorer granskar agentens interna kontroll och ökar därmed rapporternas trovärdighet 

när de når principalen.  
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Agentteorin är ett hjälpmedel för att illustrera de faktorer som har en inverkan på förhållandet 

mellan agenten och principalen. Då SOX till stor del handlar om kontroll och har uppkommit för 

att öka förtroendet för företagsledningarna (agenten) är det intressant att studera om 

agentkostnaden ändras i och med implementeringen av SOX. Andra intressanta aspekter är hur 

målkonflikterna mellan agent och principal förändras samt även hur informationsasymmetrin 

förändras då det förmodligen blir lättare att upptäcka fel med införandet av det nya regelverket. 

Då informationen och övervakningen av agenten antagligen kommer att öka med införandet av 

SOX kan det antas att agenten inte längre kan handla i eget intresse och därmed blir mindre 

riskbenägen. 

 

3.5 Sarbanes Oxley Act 
 

Sarbanes Oxley Act antogs den 30:e juli år 2002, främst som en reaktion på de amerikanska 

företagsskandalerna.. De mest välkända exempel på dessa skandaler är de båda företagen Enron 

och Worldcom som på grund av att man hittade stora felaktigheter i deras redovisning försattes i 

konkurs. Regelverket är namngivet efter upphovsmännen: senatorn Paul Sarbanes och 

kongressmannen Michael Oxley. Lagen består av elva delar (sektioner) och dess primära syfte är 

att återställa allmänhetens förtroende för företagen samt minska risken för bedrägerier och 

felaktig rapportering. Ett annat syfte med regelverket är att förbättra transparensen av företagens 

finansiella ställning och rapportering. Regelverkets huvudsakliga områden är: strängare krav på 

företagens redovisning och information till intressenterna, högre krav på revisorers oberoende 

samt högre krav på intern kontroll och strängare straff för de som bryter mot lagen. Utländska 

företag som omfattas av lagen kommer att vara tvungna att tillsätta oberoende revisions-

kommittéer och behöva byta huvudansvarig revisor vart femte år (Blomberg, Svernlöv 2003). 

Företagen skall även utfärda två nya intyg i samband med delårs- och årsredovisningen. VD:n 

och ekonomichefen skall intyga att rapporterna inte innehåller några fel eller oriktiga uttalanden 

och även se till att rapporterna inte underlåter att uppge nödvändig information som behövs för 

att de inte skall vara missvisande (Blomberg, Svernlöv 2003). Enligt SOX kan dessa två bli 

skadeståndsskyldiga upp till fem miljoner dollar eller få fängelsestraff ända upp till tjugo år om 

de avsiktligt eller vårdslöst har brutit mot lagen7. 

 
7 www.soliditet.se/Pages/Page____548.aspx

http://www.soliditet.se/Pages/Page____548.aspx
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3.6 Sarbanes Oxley Act 404 
 
Sektion 404, med titeln ”Management Assessment of Internal Controls”, är den sektion som 

behandlar intern kontroll och som vi har valt att fokusera på. Här är sektionen i sin helhet:  
 

 

hämtat från: http://news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf 

 

Enligt Deloitte har SOX medfört positiva effekter för deras uppdragsgivare. SOX har bland annat 

lett till en förbättrad finansiell uppföljning och rapportering, både internt och externt. Regelverket 

har även gjort att de operativa och finansiella processerna har blivit effektivare och sist men inte 

minst gett en ökad medvetenhet om risker och intern kontroll bland medarbetarna8. Även om 

SOX har lett till mycket positivt så innebär Sektion 404 stora utmaningar för företagens ledningar 

och styrelser.  

 
8 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D59816%2526cid%253D85054,00.html
 

http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D59816%2526cid%253D85054,00.html
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Enligt PriceWaterhouseCoopers (PWC) så är några av dessa:  

• Behovet av att ägna betydande tid och resurser för att garantera att lagen efterföljs 

• Behovet för ledningen att årligen utvärdera och rapportera effektiviteten av den 

interna kontrollen 

• Kravet på externa revisorer att lämna utlåtanden om företagsledningens värdering av 

effektiviteten av sin interna kontroll. 

• Behovet att fastställa innebörden av att rapportera den nya informationen till de 

finansiella intressenterna. 

• Vikten av att styrelsen och revisionskommittén har uppsikt över ledningens processer, 

upptäckter och åtgärder när ledningen implementerar SOX Sektion 404 
 
Vid implementationen av SOX måste företagen redovisa tydligt hur de arbetar och inom varje 

område ska de sedan visa vilka kontroller som finns, sen följer en bedömning om dessa är 

tillräckliga i jämförelse med de riskbedömningar som tidigare utförts. Detta bör göras i samråd 

med internrevisionen. När företagen har gjort detta bör de upprätta en handlingsplan som anger 

vad som ska göras med de områden som saknar kontroller, eller då kontrollerna anses vara 

otillräckliga9. En implementering av SOX medför att företaget genomgår ett antal faser vid 

utvärderingen och anpassningen av sin interna kontroll. Enligt PWC består faserna av: 
 

1) Planering 

2) Identifikation av relevanta kontroller 

3) Säkerhetsställning av dokumentationen av de relevanta kontrollerna 

4) Utvärdering av kontrollernas uppbyggnad (design) 

5) Utvärdering av kontrollernas effektivitet 

6) Rapport (godkännande av processen kring SOX)10 

 

”Lagen har tillkommit under stor tidspress och frågan inställer sig om den amerikanska 

lagstiftaren vid utformningen av lagen verkligen har förutsett SOX:s utomordentligt stora  

 

 
9 www.hps.se/page?id=412
10www.pwcglobal.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/483893b552ea388b85256f5d005acc74 

http://www.hps.se/page?id=412
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återverkningar för såväl amerikanska som utländska aktörer”(Blomberg, Svernlöv 2003,1/2003 

sid 27). Något som man måste ha i åtanke när man implementerar SOX är att revisionsbyråerna 

har skapat egna tolkningar då SOX grundar sig på en lag som likt all lagstiftning lämnar utrymme 

för tolkningar. Revisionsbyråerna får därför lov att göra egna tolkningar på grund av avsaknad av 

riktiga prejudikat 11. 

 
3.7 Hur lagen har påverkat börsnoterade företag i USA hittills 
 
Många företag skapar nya titlar till deras anställda exempelvis ”risk officers” och ”SOX 

programme officers”, vilkas jobb är att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporterings-

processen12. Den förbättrade finansiella rapporteringen har resulterat i positiva effekter för två 

tredjedelar av de amerikanska företagen och reglerna har även medfört en bättre 

resultatuppföljning. Över trettio procent tror att de kommer att dra stor nytta av system-

förbättringar som har blivit gjorda på grund av regelverket13. Man har även kunna utläsa att 

standardiserade processer har medfört andrafördelar14. Enligt undersökningar som amerikanska 

PWC har gjort så anser runt tjugo procent av de amerikanska företagen som redan har 

implementerat SOX att lagstiftningen har skapat en miljö som har resulterat i att ledningen 

distraherats och företagets prestanda har blivit lidande. Endast hälften tror att SOX404 kommer 

att leda till att kvaliteten på de finansiella rapporterna förbättras. Hela sjuttiosju procent tycker att 

lagen bör ses över av kongressen för att bli av med oförutsedda konsekvenser som lagen har 

medfört. Undersökningen innefattade 137 företagsledare som har fått svara på en enkät och av de 

svaren kan man utläsa att något fler företagsledare är negativa än positiva så här i efterhand. De 

flesta som är negativa har ansett att SOX har varit välment, men alltför kostsamt. Andra anser att 

den har tillkommit alltför hastigt och är ogenomtänkt. De som är positiva tycker att lagstiftningen 

är ett bra första steg men att det fortfarande finns fler saker som behöver göras15. Hälften av 

respondenterna i undersökningen trodde dock inte att SOX på egen hand skulle kunna återge 

 
11 www.hps.se/page?id=412
12 www.expresscomputeronline.com/20050725/technology02.shtml
13www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac852
56cf00077350
14 www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/Risk_intern_kontroll/$file/Risk%20Intern%20kontroll.pdf. 
15www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac852
56cf00077350

http://www.hps.se/page?id=412
http://www.expresscomputeronline.com/20050725/technology02.shtml
http://www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac85256cf00077350
http://www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac85256cf00077350
http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/Risk_intern_kontroll/$file/Risk%20Intern%20kontroll.pdf
http://www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac85256cf00077350
http://www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac85256cf00077350
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förtroendet från investerarna och endast trettio procent trodde att SOX kunde lyckas med det16. I 

en liknande undersökning publicerad i Financial Executive tror dock 43 % av de tillfrågade 

finansiella yrkesmännen att SOX på sikt kommer att återställa förtroendet för bolagen på den 

amerikanska aktiemarknaden (Financial Executive 2004).  
 

Enligt en undersökning av Financial Executives International har bolag i USA upplevt att 

implementeringskostnaderna har varit upp till 39 % högre än vad som befarats, främst på grund  

av konsultkostnader, software-kostnader samt avgifter till externa revisorer. 55 % av de 

tillfrågade företagen tror att införandet av SOX kommer att resultera i ökat förtroende för de  

finansiella rapporterna, dock anser så mycket som 98 % av företagen att kostnaderna överstiger 

nyttan (CPA Journal 2005). Enligt Scott (2004) har införandet av SOX resulterat i att företagen 

lägger mer fokus på processförbättring, riskbedömning och dokumentering samt att den högsta 

ledningen får tillfälle att reflektera över säkerställningen av den interna kontrollen då de är 

personligt ansvariga. 

 

3.8  Normgivare för internkontroll  

 

3.8.1 SEC 
 

US Security and Exchange Commission (SEC) är en myndighet vars syfte är att skydda 

intressenterna och verka för ett upprätthållande av förtroendet för aktiemarknaden. SEC kan 

sägas vara motsvarigheten till svenska Finansinspektionen.  Regelverket SOX är utfärdat av SEC 

och myndigheten har även givit ut tillämpningsföreskrifter, ”Final Rules” som är kopplade till 

SOX. Det är således de företag som är registrerade hos SEC som måste följa regelverket. 

(Blomberg, Svernlöv 2003) Även om man som icke-amerikanskt företag avregistrerar sig från 

den amerikanska börsen så är man fortfarande registrerad hos SEC om man har fler än tre hundra 

aktieägare i landet, vilket gör att man fortfarande måste införa SOX även om man är 

avregistrerad från börsen. SECs funktion är även att sköta övervakning och granskning av 

tillsynsorganet PCAOB17. 

 
16www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac852
56cf00077350
17www.sec.gov/answers/pcaob.htm 

http://www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac85256cf00077350
http://www.barometersurveys.com/production/barsurv.nsf/1cf3264823a1149c85256b84006d2696/f88d532271701aac85256cf00077350
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3.8.2 PCAOB 
 
The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) är en privat organisation som 

tillkom vid införandet av SOX. PCAOB har sin motsvarighet i den svenska Revisorsnämnden 

och har behörighet gällande granskning och kontroll avseende revisionen av de bolag som 

implementerar SOX. Organisationen genomför även undersökningar om efterlevnaden av 

regelverket. PCAOB har befogenhet att vidta åtgärder såsom sanktioner och andra disciplinära 

ingripanden mot revisionsbolag och har även till uppgift att utfärda regler rörande etik och 

kvalitet samt revisionsstandarder18. 

 

3.8.3 COSO 
 

The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  

bildades i USA år 1985 och är en kommitté bestående av representanter från fem amerikanska 

organisationer; American Accounting Association, American Institute of Certified Public 

Accounts, Financial Executives International, Institute of Management Accountants och The 

Institute of Internal Auditors. Kommitténs syfte är att höja kvaliteten på den finansiella 

rapporteringen och detta uppnås enligt COSO genom en förbättring av företagsetiken, en 

effektivisering av intern kontroll samt företagsstyrning19. 
 

Ledningen ska enligt Sarbanes Oxley Act basera sina bedömningar av företagets interna kontroll 

på ett ramverk. COSO publicerade år 1992 ”Internal control- integrated framework”, som är ett 

ramverk som används vid etableringen av interna kontrollprocesser och hjälper till att avgöra hur 

effektiva dessa är. Detta ramverk är det som främst används som modell när företag ska 

implementera SOX. COSOs internkontrollramverk brukar illustreras som en kub. Den första 

dimensionen i kuben illustrerar komponenterna som den interna kontrollen består av: 

kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt över-

vakning. Alla fem måste finnas för att kontrollen skall vara effektiv. Ett företag ska dokumentera, 

testa samt utvärdera dessa komponenter. Den andra dimensionen i kuben visar ändamålen med 

intern kontroll. Enligt COSO är den interna kontrollen en process för att säkerställa effektiviteten 

 
18 www.pcaobus.org/rules/docket_005/2003-09-29_briefing_paper.pdf 
19 www.coso.org/ 
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i företagets verksamhet (operations), reliabiliteten i den finansiella rapporteringen (financial 

reporting) samt efterlevningen av lagar och regleringar (compliance). Den tredje dimensionen 

illustrerar de avdelningar (units) och aktiviteter inom ett företag som utför de interna 

kontrollerna.  

 

Enligt COSO måste den interna kontrollen utvärderas både på en övergripande företagsnivå 

(entity level) och en aktivitets- och processnivå20. Se illustration nedan. 

 

 
Egen design av Coso kuben med utgångspunkt från: 

http://cio.idg.se/conference/0503b/Martin%20Hellman%20PWC.pdf 
3.8.3.1 Kontrollmiljö 
 
Kontrollmiljön utgör grunden för alla andra komponenter av intern kontroll, den fastställer tonen i 

en organisation och utgör grunden för kontrollmedvetenheten i företaget (Messier, Glover & 

Prawitt 2005). COSO har identifierat ett antal faktorer som utgör kontrollmiljön: integritet, etiska 

värderingar, de anställdas kompetens, organisationsstrukturen samt ledningens filosofi och 

ledarstil, det vill säga ledningens förmåga att utöva auktoritet, organisera och utveckla de 

anställda. Företagets organisationskultur formar således kontrollmiljön. För att förhindra 

bedrägerier och oetiskt beteende är en god kontrollmiljö en nödvändighet, ledningen måste inte 

bara förmedla de etiska värderingarna till de anställda utan måste även själva framgå som goda  

                                                           
20 www.pwcglobal.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/483893b552ea388b85256f5d005acc74 
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exempel. Företaget måste lägga fokus på den interna kontrollen i sina policys samt i den 

organisationella strukturen (Messier, Glover & Prawitt 2005). Andra faktorer som ledningen bör 

se över för att uppnå en god kontrollmiljö är att uppnå en ledarstil som har en positiv och 

utvecklande effekt på de anställda samt att tydligt lägga upp de anställdas respektive roller för att 

undvika ”conflicting roles” och felaktiga beslut. Det är även viktigt att rekrytera och 

vidareutbilda kompetenta medarbetare då det är dessa som hjälper organisationen att uppnå sina 

mål21. 

 

3.8.3.2 Riskbedömning 
 
Riskbedömningen i ett företag går ut på att identifiera och analysera relevanta risker som kan 

utgöra hot mot företagets målförverkligande. Företaget måste dessutom fastställa hur riskerna ska 

hanteras (Rezaee 1995). Riskerna som kan uppstå kan både vara interna och externa och kan 

exempelvis utgöras av nya redovisningsprinciper. Enligt Sektion 404 bör ledningen identifiera 

väsentliga felaktigheter i räkenskaper och finansiella rapporter. Ledningen bör implementera 

kontroller för att förhindra felaktigheter och fusk som kan leda till missvisande resultat. Ett 

exempel är att ledningen bör utreda hur företaget tar hänsyn till risken för transaktioner som ej 

redovisats och granskar vilka effekter dessa risker kan få på resultatet. Företaget måste utöver att 

analysera bedrägeririsken även bedöma ”medfödda” risker. I riskbedömningsprocessen ingår att 

ställa sig frågan huruvida företaget har adekvata mekanismer för att identifiera risker, samt att 

värdera de faktorer som kan öka riskerna22. 

 

3.8.3.3 Kontrollaktiviteter/åtgärder 
 
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer, processer och policys som säkerställer att ledningens beslut 

genomförs (Rezaee 1995). Kontrollaktiviteterna hjälper till att säkerställa att nödvändiga åtgärder 

vidtas i syfte att identifiera och förhindra risker som kan hindra företaget att nå sina mål. 

Kontrollaktiviteter bör vidtas på alla nivåer och inom alla processer i organisationen och 

inkluderar en brett spektrum av aktiviteter, såsom godkännanden, tillstånd, verifikationer, 

 
21 www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
22 www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf

http://www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
http://www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
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utvärderingar av arbetsprestationer samt ansvars- och arbetsuppdelning för att minska risken för 

felaktiga beslut och olämpliga handlingar23. 

 

3.8.3.4 Information och kommunikation 
 
Kommunikationen inom ett företag och förmågan att sprida relevant information är av stor vikt 

för att säkerställa de processer som implementerats för att motverka bedrägerier och säkerställa 

tillförlitligheten av de finansiella rapporterna. Kommunikationen måste flöda mellan de olika 

delarna av organisationen för att vara effektiv och bör även inkludera de ovan nämnda 

kontrollaktiviteterna. All personal måste få klara och tydliga direktiv från ledningen, och även 

känna ansvar att kommunicera relevant information uppåt i organisationen (Rezaee 1995). De 

anställda måste förstå att ansvaret vad gäller den interna kontrollen måste tas allvarligt samt 

förstå sin egen roll i det interna kontrollsystemet. När ledningen utvärderar företagets 

informations- och kommunikationssystem måste företagets metoder att samla och sprida 

information beaktas. Dessa metoder utgörs bland annat av redovisningssystem, nyhetsbrev samt 

personalmöten. Ledningen måste även utvärdera kvaliteten på informationen, det vill säga 

huruvida den är relevant, aktuell, korrekt samt lättillgänglig24. 

 

3.8.3.5 Övervakning 
 
För att övervaka de interna kontrollsystemen måste bedömningar av kontrollsystemens kvalitet 

genomföras kontinuerligt. Både ledningens och de anställdas arbetsuppgifter bör övervakas. 

Exempel på övervakningskontroller är internrevision och revisionskommittéer25. Övervakningen 

kan ske dels på löpande basis och dels genom separata utvärderingar i form av revision. De 

löpande kontrollerna är inbyggda i företagets regelbundna aktiviteter och kan exempelvis utgöras 

av utvärdering av anställda och implementation av revisorers rekommendationer. (Messier, 

Glover & Prawitt 2005) 

 

3.9 Revisionskommittéer 
 

 
23 www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
24 www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
25 www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf

http://www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
http://www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
http://www.pwc.com/images/gx/eng/fs/insu/rt4.pdf
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I Sverige är det inte styrelsen som utser revisorerna och vanligtvis är det endast den verkställande 

direktören som sitter i styrelsen. I många andra länder är det dock styrelsen som utser revisorerna 

och den består till stor del av företagsledningen. I dessa länder fungerar Revisionskommittéer 

som en kompletterande kontroll av företagsledningen och en garanti mot att ledningen skaffar sig 

ett oberättigat inflytande över revisionen. Även i Sverige funderades det på att införa en 

lagändring som skulle betyda att revisionskommittéer inrättades från och med 1999 men man 

ansåg att det var onödigt då det inte fanns samma behov av kompletterande kontroll. SOX 

kommer dock leda till att även berörda svenska börsbolag kommer att behöva inrätta 

revisionskommittéer. Medlemmarna i en revisionskommitté får inte ta emot någon ersättning från 

bolaget förutom i egenskap av styrelseledamot eller kommittémedlem eller vara en närstående 

person till bolaget eller dess dotterbolag. De skall vara självständiga gentemot bolaget, en 

verkställande direktör eller en arbetstagarledamot kan härigenom inte ingå i en 

revisionskommitté (Blomberg, Svernlöv 2003). 
 

Bäts & Gripp (2003) har skrivit en uppsats om SOXs framtida påverkan på Ericsson och genom 

sina intervjuer kommit fram till att Ericsson har haft en revisionskommitté ända sedan 2001, 

anledningen till att de skaffade sig en sådan var att många internationella företag hade en. Enligt 

dem så består Ericssons revisionskommitté av fyra styrelsemedlemmar. De anser även att 

Ericsson och andra europeiska företag har tack vare EU fått vissa undantagstillstånd från några 

delar av SOX. Detta på grund av att EU bedrivit lobbyverksamhet för att SEC ska ge dessa 

undantag. Dessa är bland annat att revisorn även i fortsättningen kan utses på bolagsstämman och 

att fackliga representanter skall kunna sitta med i revisionskommittén. Eftersom uppsatsen skrevs 

år 2003, alltså innan Ericsson började implementera SOX vet vi inte om dessa uppgifter 

fortfarande är korrekta.  
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3.9.1 Revisionskommitténs uppgifter: 
 

• Sätta upp instruktioner för att ta emot och behandla klagomål från bolaget som rör 

redovisningen, revisionsärenden och intern kontroll. 

• Övervaka bolagets kontrollsystem och redovisning oberoende av företagsledningen. 

• Gå igenom planeringen av revisionsarbetet tillsammans med revisorerna 

(Blomberg,Svernlöv2003).
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4 Empiri 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Vi inleder detta kapitel med en presentation av vårt fallföretag. Därefter presenteras det som 

framkommit vid intervjuer samt det skriftliga interna material som vi erhållit. 

______________________________________________________________________________ 
 

4.1 Ericsson i korta drag 
 
Bolaget grundades 1918 då AB LM Ericsson gick ihop med Allmänna Telefon AB. Det är noterat 

på stockholmsbörsen med både A- och B- aktier.  På Londonbörsen är det noterat med sina B-

aktier och i USA sker handeln med deras aktier på NASDAQ genom ADS (American Depositary 

Shares) där 1 ADS = 10 B-aktier. Deras största konkurrenter anser de själva är Nokia, Motorola, 

Alcatel, Nortel, Lucent och Siemens inom mobilkommunikation, medan Alcatel, Siemens, 

Lucent, Nortel och Cisco är de största inom utrustningen för fasta nät. Ericsson konkurrerar även 

med lokala och regionala företag som är inom kommunikationsbranschen26. ”I dag är Ericsson en 

ledande leverantör av telekomutrustning och närliggande tjänster till mobil- och 

fastnätsoperatörer över hela världen27.”  

 

4.2 Implementeringen av SOX inom Ericsson 

Informationen som presenteras nedan är tagen från intervjuer med respondenter samt internt 

material som vi har erhållit i samband med dessa intervjuer. 

 
4.2.1 Tidsplan 
 
Enligt våra respondenter så inleddes förberedelser till projektet i början av 2004. De lokala 

projektgrupperna färdigställde en checklista för projektet för SOX 404 och de globala 

processerna definierades. Under detta år skedde även de förberedande kontakterna med 

revisionsbyråerna som skulle sätta sig in i Ericssons SOX projekt samt själva strukturen på 

projektet. En affärsetik och uppförandekod (Code of Business Ethics and Conduct) utformades 

och skrevs under av VD:n Carl-Henric Svanberg. Denna kod innebär regler för ansvar och 

efterlevnad av lagar och de policys som medarbetare och ledningen förväntas följa. 

 
26www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2004/annual04/ericsson_ar2004_complete_se.pdf
27www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2004/annual04/ericsson_ar2004_complete_se.pdf (sid 85) 

http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2004/annual04/ericsson_ar2004_complete_se.pdf
http://www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2004/annual04/ericsson_ar2004_complete_se.pdf
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Fokus under år 2004 för Ericsson AB:s SOX 404 Projekt låg på en övergripande nivå och 

behandlade följande aspekter: 
 

• Finansiell avstämning 

• Synpunkter från externa revisorer 

• Företagstillgångar/försäkringar 

• Behörighetsnivåer 

• Principer och direktiv för Ericssongruppen 

• Riskhantering 

• Roller och ansvar 
 

Under 2005 började projektet i en större skala. Fokus förflyttades från en övergripande nivå till 

detaljnivå. Ericsson har en gradering av sina bolag som avgör när implementeringen av SOX ska 

ske. A-bolag (EAB) utgör 80% av företagets omsättning och ska vara klara med implemen-

teringen av ”Key Control Framework” kvartal 4 år 2005. B- och C-bolagen ska implementera 

specifika nyckelkontroller och vara klara med detta år 2006. Det är även då målet är att alla icke-

amerikanska bolag ska vara klara med implementeringen och enligt respondenterna är det då 

allvaret börjar och den första interna SOX-revisionen kommer att ske. Förutom skillnader i 

tidsplanen berörs alla bolag inom Ericsson-koncernen likadant när det gäller implementeringen 

av SOX.  
 

Det ramverk Ericsson utgår från vid implementeringen av SOX är COSO:s ramverk. Ericsson tar 

därför hänsyn till de fem komponenter som intern kontroll utgörs av enligt COSO. 
 

Ericsson har haft anställningsstopp och har därför inte anställt några medarbetare externt till 

SOX-projektet. Projektet har främst berört befintliga anställda, dock har konsulter hyrts in. Efter 

lagens införande år 2006 kan Ericsson komma att behöva göra nyanställningar. SOX-projektet 

har inte medfört några omfattande organisationsförändringar men interna omflyttningar av 

ekonomer har skett. 
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Fokus under 2005 kommer att ligga på följande delprojekt: 
 

• Entity Wide Controls 

• Activity and Controls 

• Risk Navigator 

• Outsourcing Contracts 

• System Roles/ SoD/ GAC 

• Archiving 

• Testing 
 

Här följer en mer ingående beskrivning av delprojekten: 

 

4.2.2 Entity Wide Controls  
 
Detta delprojekt går ut på att dokumentera och bedöma om Ericsson har en effektiv intern 

kontroll på ”Entity Wide”-nivå. Med detta menas att företaget försöker utvärdera sin generella 

interna kontroll på en övergripande nivå och inte de specifika kontrollerna på transaktionsnivå. 

Kontrollerna på den övergripande nivån är Ericssons gemensamma processer, policys, direktiv 

etcetera, alltså kontroller på en högre nivå som kan ha en effekt på hela organisationens interna 

kontroll och inte de process- och aktivitetsrelaterade kontroller som vi nedan beskriver i 

delprojektet ”Activity and Controls”. Effektiva kontroller på ”Entity Wide”-nivå kan således ha 

en positiv effekt på hela företaget och säkerställa att de finansiella rapporterna är reliabla. ”Entity 

Wide Controls” är relaterade till komponenterna som beskrivs i COSO:s ramverk, förutom 

komponenten kontrollaktiviteter då denna istället behandlar kontroller på transaktionsnivå. I 

synnerhet komponenten kontrollmiljö i COSO:s ramverk är tydligt kopplad till kontroller på 

övergripande nivå då denna del av den interna kontrollen till stor del behandlar faktorer såsom 

etiska värderingar, tonen i företaget och organisationell struktur. Man kan även kalla detta för den 

”mjuka” delen av intern kontroll. Bedömningen av ”Entity Wide Controls” sker utifrån en 

checklista i de legala enheterna inom den globala organisationen, samt centrala ”Business Units” 

och ”Development Units”. Dessa kontroller ska följa SOX-kraven inom alla bolag i 

Ericssongruppen. 
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4.2.3 Activity and Controls  
 
Aktiviteter och kontroller är ett delprojekt som berör de nyckelkontroller i företagets 

transaktionsflöden som utförs av medarbetare. Ericsson måste visa att den interna kontrollen 

avseende den finansiella rapporteringen är effektiv och fungerar väl för att undvika risker i de 

finansiella rapporterna, det vill säga så kallade ”material weaknesses”. De globala processerna 

inom företaget som anses vara signifikanta för bolagets finansiella rapportering har 

dokumenterats i en ”SOX 404 Map” som är en kartläggning av de aktivitetsflöden och 

transaktionsflöden där nyckelkontroller implementeras. Dessa aktivitetsflöden visas som 

kolumner (Se bilaga). Vid utformandet av ”SOX 404 Map” har man utgått från konton i 

balansräkningen och resultaträkningen. Stegen i verksamhetsprocesserna visas i kronologisk 

ordning. 
 

Exempel på kolumn (aktivitetsflöde) i ”SOX-Map”: 

Customer Project (CC): Kontrakt skrivs → Verifiera att kundfaktan stämmer → kontraktet läggs 

upp i affärssystemet → projektet läggs upp i affärssystemet → kundprojektet realiseras → 

fakturering sker → projektet stängs i systemet → intäkter och kostnader redovisas på rätt 

kostnadsställe → uppföljning av projektet mot budgeten. 
 

För att förtydliga vad en nyckelkontroll är och hur en sådan utförs följer här ett exempel på en 

SOX-kontroll i ett annat aktivitetsflöde kallat ”Inventory & Cost of Sales” i ”SOX-Map”, det vill 

säga lager och kostnad för sålda varor. Kontrollen benämns ”manuellt godsmottag” och utförs i 

aktiviteten Godsmottag; ”Goods receipts”. Ett manuellt godsmottag måste utföras i de fall då 

affärssystemet SAP inte sköter godsmottaget automatiskt. Innan anpassningen till SOX kunde en 

logistiker på Ericsson ställa ut en inköpsorder till en leverantör och när leverantören utfört arbetet 

och skickat fakturan till Ericsson så gjorde logistikern godsmottag i SAP och fakturan betalades. 

SOX-reglerna har medfört att en logistiker numera enbart får göra ett godsmottag i SAP om det 

finns ett skriftligt bevis (mail eller dylikt) som intygar att leverantören har utfört det arbete som 

står på inköpsordern. Logistikern måste sedan skriva ut bevisdokumentet, datera och signera det 

och lämna till avdelningens SOX-ansvarige som arkiverar dokumentet. Först när detta har 

genomförts kan ett manuellt godsmottag göras i SAP. Denna nyckelkontroll utförs således för att 
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undvika att en person sköter ett ärende genom hela transaktionskedjan samt för att möta de krav 

som SOX ställer vad gäller bevis i form av dokumentering och arkivering. 
 

För att dokumentera de nyckelkontroller som är relaterade till aktivitetsflödena i ”SOX 404 Map” 

har Ericsson tagit fram ett ramverk för nyckelkontroller: ”Key Control Framework”. Detta 

ramverk innehåller beskrivningar av nyckelkontrollerna, exempelvis vem som utför kontrollen, 

hur kontrollen utförs och vilken risk som kontrolleras. Det har varit ett omfattande arbete för de 

berörda avdelningarna att identifiera vilka av aktiviteterna och processerna som berörs av 

implementeringen av SOX. Ericsson AB har implementerat 450 nyckelkontroller och hela 

koncernen har 725 stycken. Ericsson beräknar att de har nått det antal nyckelkontroller som 

behövs.  

Egen design av internt material från Ericsson 

 

Denna modell illustrerar SOX-projektets huvudsakliga områden, samt de ”Units” (ungefär 40 

stycken) som berörs av implementeringen. Dimensionen för ”Activity & Controls” består av 

kolumnerna i ”Sox Map” samt de tillhörande 450 nyckelkontrollerna.  



Sarbane Oxley Act 
Lagens inverkan på Ericsson 

Empiri 
 
 

Linda Svartsjö 
Zara Henriksson  42 (72) 

4.2.4 Risk Navigator  
 
Risk Navigator är ett web-baserat verktyg som Ericsson har köpt in som fungerar som ett 

hjälpmedel för att övervaka och följa upp nyckelkontrollerna och för att bekräfta att dessa har 

utförts på ett riktigt sätt. Risk Navigator täcker alla bolag inom Ericsson som implementerar SOX 

och är till för att Ericsson ska följa gemensamma processer. Risk Navigator är byggt på ett 

hierarkiskt system där signering sker en gång per kvartal enligt en definierad struktur. 

Signeringen är ett intygande att kontrollerna är har fullbordats och utförs av så kallade ”Control 

Executors”, det vill säga de medarbetare inom Ericsson som har behörighet att genomföra 

signeringen i programmet. Ingen får skriva på innan den som befinner sig under i hierarkin har 

signerat. Signeringen sker i fem steg. De ansvariga i nedanstående avdelningar ska utföra 

signeringen i ledet som visas. 

 

Group 

CFO 

                                  ↑ 

Region/ MU 

Company Controller 

                                  ↑ 

Company 

Business Unit Manager 

                                  ↑ 

Department 

Department Manager 

                                         ↑ 

Organisational Unit 

Org. Unit Manager 
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4.2.5 Outsourcing Contracts 
 
Implementeringen av SOX kommer att innebära större krav på de verksamheter som Ericsson 

outsourcar om den outsourcade verksamheten utför kontroller som på något sätt kan påverka 

Ericssons finansiella rapporter. Ericsson måste därför kunna avgöra om dessa kontroller fungerar 

väl. 

 

4.2.6 System Roles/Segregation of Duties/ Global Authorization concept 
 
Denna del behandlar ansvarsfördelning och rollfördelningen och de olika behörigheterna i SAP, 

som är Ericssons affärssystem. Fördelning av ansvarsområden motverkar ”conflicting roles”, det 

vill säga att en anställd har för stor behörighet och kontrollerar flera steg i en process då detta 

innebär risker för företaget. Man vill även motverka förskingring och bedrägeri samt att de 

anställda döljer fel i sitt arbete. 2006 ska behörigheterna ändras i systemet och man ska då vara 

minst två personer som handhar ett ekonomiskt flöde. ”Segregation of Duties” utreder om 

rollerna har för stor behörighet samt identifierar risker med behörigheterna. ”Global 

Authorization Concept” är ett globalt team som försäkrar att rollerna i SAP överensstämmer med 

SOX. Användarrollerna ska kontrolleras så att de inte strider mot SOX och de globala 

processerna. Det befintliga affärssystemet överensstämmer i stort sett med SOX-kraven. En del 

justeringar måste dock göras, exempelvis nya slags rapporteringar samt de rollfördelningar vi 

tidigare har nämnt. 

 

4.2.7 Archiving 
 
Arkivering är något som alla bolag inom Ericsson måste utföra. SOX-relaterade dokument ska 

arkiveras i minst 7 år, men då den svenska lagstiftningen anger att finansiella dokument skall 

arkiveras minst 10 år så är denna del ej något som företaget behöver ändra. Arkivering sker på 

grund av den bevisbörda företaget har. Man måste kunna bevisa att den interna kontrollen 

fungerar, det vill säga att kontrollerna har utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt samt är 

effektiva. Det är enligt SOX nödvändigt att kunna spåra dokument, därför krävs det med den nya 

lagstiftningen ökade krav på arkivering. Ericsson löser arkiveringen med hjälp av papperskopior, 

SOX-pärmar, brandsäkra skåp etcetera. 
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4.2.8 Testing 
 
Ericssons högsta ledning (VD och finanschef) måste i årsredovisningen intyga att den interna 

kontrollen fungerar som den ska och att alla har gjort det som förväntas av dem. Management 

Testing innebär att ledningen måste intyga att implementationen av alla nyckelkontroller har 

genomförts i enlighet med SOX och att nyckelkontrollerna är effektiva. Den första SOX-

revisionen, då oberoende revisorer testar Ericssons interna kontroll och att företaget uppfyller 

kraven som SOX ställer kommer att ske under 2006. Med införandet av SOX kommer arbetet 

med de externa revisionsbyråerna förändras på så sätt att det bli mer arbete i och med SOX-

revisionerna samt att antalet revisioner ökar. SOX innebär också att den revisionsbyrå som utför 

revisioner åt Ericsson (PWC), inte kan utföra konsulttjänster åt företaget.  
 

Den interna kommunikationen är en mycket viktig del av Ericssons SOX-projekt. Den består 

bland annat av Workshops som sker varje månad med representanter från olika avdelningar och 

projekt. SOX-projektets ”Unit Leads” är ansvariga för att utbilda och informera medarbetare 

inom sin ”Unit”. De anställda som berörs av SOX i sitt arbete samt de ”Control Executors” som 

ska utföra signeringar i Risk Navigator har fått genomgå utbildningar. Projektets ”Core Team” 

träffas veckovis och den SOX-ansvarige för varje avdelning ger ut relevant information angående 

SOX till sina organisationer. Det sker även en distribuering av nyhetsbrev till alla kostnadsställen 

inom Ericsson AB (ungefär 1300 stycken). SOX-projektet har en hemsida för Ericsson AB och 

en för det globala SOX-projektet med relevant information och nyhetsbrev angående projektet. 

Denna är tillgänglig för alla medarbetare via intranätet där det även finns en hjälpdisk för SOX. 

 

4.2.9 Positiva konsekvenser hittills 
 
Positiva konsekvenser med implementeringen av SOX som framkommit vid intervjuerna är bland 

annat att införandet av SOX medför att företagen implementerar regler och kontroller som man 

tidigare borde ha haft. Även om den interna kontrollen tidigare fungerade, så ställs den nu på sin 

spets. Respondenterna anser även att de högre kraven på intern kontroll har drivit fram bättre 

dokumentation av de finansiella processerna och ”ordning och reda” vilket gör det lättare att hitta 

för anställda. SOX har även medfört gemensamma processer och arbetssätt. 
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En respondent tog upp aspekten att SOX tydliggör chefernas ansvar. Chefen kan inte skylla ifrån 

sig på underlydande då han själv måste säkerställa att allt görs på rätt sätt. Ytterligare en positiv 

konsekvens är att det inte enbart har blivit ordning och reda på den finansiella biten utan även på 

kommunikationen i vidare begrepp. SOX har även medfört att uppföljningen av utfallen har 

förbättrats. SOX i sin helhet är viktigt för koncernen då det sätter en press på organisationen att 

hela tiden anstränga sig för att förbättra den interna kontrollen. Respondenterna tror 

sammanfattningsvis att anpassningarna till SOX kommer att påverka investerarnas förtroende för 

Ericsson positivt. 

 

4.2.10 Negativa konsekvenser hittills 
 
Negativa konsekvenser med SOX-projektet enligt våra respondenter är främst den ökade 

arbetsbördan för de anställda och att organisationen blir mer byråkratisk. Detaljkraven anses 

dessutom vara för höga. En annan negativ aspekt som framkommit är att det har förekommit stor 

osäkerhet och många ändringar beträffande kontroller som ska införas. Det har varit svårt att 

bedöma när saker är tillräckligt stabila och säkra för att kunna införas och den ständiga risken för 

ändrade direktiv har medfört frustration och ökat arbete. En annan svårighet som togs upp av en 

respondent är redovisningsterminologin som medföljer kraven på implementering av SOX och 

som är helt ny för de medarbetare som inte har ekonombakgrund.  
 

En sak som man ska tänka på, enligt en respondent, är att SOX inte löser alla problem. När man 

är och rotar i den interna kontrollen är det lätt att andra problem bubblar upp till ytan. Det är då 

lätt att använda implementeringen som en förevändning till att ta upp och lösa en massa andra 

problem som man har. Ytterligare en aspekt som framkommit vid intervjuerna är att det känns 

som en slags ”tillbakagång” med all manuell dokumentering i pärmar och dylikt.  
 

En av respondenterna anser att SOX i viss mån strider mot svensk företagskultur då SOX leder 

till att man skall dubbelkolla vad alla andra gör. Den detaljstyrning som SOX medför har sin 

grund i att man måste kontrollera andra och inte kan lita på folk. I Sverige är företagskulturen 

mer informell då man har en tro på individens ansvar och de anställda lämnas således egen frihet. 

SOX gör att ekonomiavdelningen blir väldigt styrd och individens eget ansvar och frihet minskar 

i och med detta. 
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Motivationen hos de anställda har enligt respondenterna initialt varit låg rörande SOX-projektet 

och det har funnits ett generellt motstånd i organisationen. Efterhand har dock en acceptans till 

projektet vuxit fram, mycket tack vare företagskulturen inom Ericsson där de anställda generellt 

sett är dedikerade till sitt arbete. Det är enligt respondenterna viktigt att poängtera att SOX inte 

implementeras i syfte att medföra vinster för företagen utan enbart är en följd av lagstiftningen, 

alltså ett ”måste”. 
 

Det har enligt respondenterna varit svårt att få en överblick om hur mycket arbete och resurser 

man skulle behöva lägga ner på projektet. I efterhand nu när SOX är så gott som 

färdigimplementerat kan man se tillbaka och tycka att man kunde ha planerat bättre. 

Anpassningen till kraven som SOX ställer har ”stressat” organisationen och man hade kunnat 

vänta lite längre med vissa delar av implementeringen. En respondent tyckte att en del av de 

implementerade nyckelkontrollerna nog gjordes på ett alltför tidigt stadium och att 

nyckelkontrollerna gärna hade kunnat få vara färre och detaljstyrningen mindre. Det är dock 

alltid lätt att titta tillbaka och se felen i efterhand. 

 

4.2.11 Kostnader som har uppkommit i och med SOX projektet 
 

De kostnader som har uppkommit är först och främst timkostnader för den befintliga personalen 

som utöver sina normala arbetsuppgifter nu även måste arbeta med SOX. Även kostnader för den 

externa revisionen kommer att öka, då SOX innebär fler revisioner. Konsultkostnaderna har ökat 

eftersom Ericsson har hyrt in konsulter som hjälper till med implementeringen. Ericsson har även 

köpt in det webbaserade programmet Risk Navigator som vi beskriver utförligare ovan. Mindre 

kostnader utgörs av de pärmar som behövs för att sätta in de ökade finansiella dokumenten i 

pappersform samt även brandsäkra skåp för att förvara dessa. Våra respondenter tror att SOX 

kommer att bli bra för företaget på sikt och att de positiva effekterna överväger, men anser att det 

har varit jobbigt under implementeringen. De positiva effekterna med SOX kan eventuellt leda 

till mindre kostnader, detta är dock svårt att säga i nuläget. Respondenterna anser således att SOX 

kommer att löna sig för företaget i längden och att regelverket i framtiden kommer att innebära 

ökad effektivitet för företaget.  
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En annan aspekt med implementeringen av SOX är den eventuella svårigheten med rekryteringen 

av personal till höga positioner (koncernens VD och koncernens ekonomichef). Vi undrade om 

det personliga ansvar som SOX innebär skulle kunna leda till att företagsledningen ställer högre 

lönekrav. Det svar vi fick var att detta skulle kunna hända men hur detta i så fall skulle påverka 

rekryteringen är svårt att säga i nuläget, respondenten tror dock att det skulle kunna utgöra en 

fördel för rekryteringsprocessen då kraven på ledningen tydliggörs. 
 

På frågan varför tidigare lagstiftning inte kunnat stoppa bedrägerier svarar respondenterna att den 

interna kontrollen varit otillräcklig men att även mentaliteten och affärsetiken i den högsta 

ledningen i företag som Enron, Worldcom samt även Skanska har varit sådan att oegentligheter 

kunnat uppstå. En respondent menar att det tidigare fanns ett hedersbegrepp i företagen som inte 

finns nu, och att det därför finns ett behov av strängare regler för kontroll. En annan respondent 

kopplar även de amerikanska företagsskandalerna till revisionsbyrån Andersen, som brast i sin 

revisorsroll och därför gjorde skandalerna möjliga.  

 

4.2.12 Intervju med konsult 
 
Vi har även intervjuat en konsult som arbetar på en av de stora revisionsbyråerna och som har 

varit ute i företag och hjälpt dem med SOX. Vi tar här bara upp de aspekter som inte framkommit 

tidigare i vår undersökning. Det är viktigt att poängtera att respondenten med hänsyn till sina 

konsultuppdrag har tystnadsplikt och att nedanstående aspekter inte gäller Ericsson utan företag 

som har implementerat SOX i allmänhet.  
 

Några av de mycket positiva effekterna med SOX är enligt respondenten att då en nyckelperson 

försvinner så finns det tydligt dokumenterade arbetsbeskrivningar så att andra lättare kan ta över 

hans arbete. Detta leder till att den ”mänskliga risken” således minskar och genom att man snabbt 

får in den nya personen sparar detta även pengar. Ledningen får även en bättre förståelse och 

inblick i vilka risker och kontroller som finns och hur dessa ska hanteras. I nuläget är det många 

företagsledare som inte har någon ekonomisk bakgrund och SOX kommer antagligen leda till att 

dessa kommer få en djupare förståelse för beslutens ekonomiska effekt.  
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Respondenten ansåg att det övergripande felet ett företag som implementerar SOX gör är att de 

inte tänker igenom implementeringen tillräckligt noga innan de börjar med den. Man har även 

svårt för att stanna till när något går fel. Det man kan behöva göra är att bromsa och sedan backa 

för att komma på rätt spår igen. Tidsdispensen som de icke-amerikanska företagen har fått har 

dock medfört att de har kunnat ta det lugnare och tänka igenom faserna och vad som verkligen 

behöver göras. Ledningen kan även lätt missa signaler nerifrån vilket är riskfyllt för företaget då 

de anställda inte förstår varför de ska ändra på sitt arbetssätt och istället fortsätter som vanligt. Ett 

annat fel som företagen ofta gör är att de överskattar sig själva och sina styrkor och felaktigt tror 

att de har bra kännedom om sin interna kontroll samt att de inte förstår omfattningen av de 

resurser som behövs. Tidigare nedskärningar av personal på ekonomiavdelningar kan leda till att 

medarbetarna redan har mycket att göra och därför inte är anpassade till det merarbete som SOX 

innebär. Kommunikationen inom företag om vad SOX innebär är även generellt dålig. Trots de 

svårigheter som finns med en SOX-implementering anser även denna respondent att de positiva 

effekterna överväger. Den allmänna uppfattningen på företag om SOX är dock negativ då det 

innebär merarbete. De anser även att de inte ges något förtroende vad gäller hanteringen av den 

interna kontrollen. Respondenten anser dock att detta inte ska tas personligt och nämner citatet: 

”In god we trust, the rest we audit”. 

 

4.2.13 Ericssons revisionskommitté 
 
Revisionskommittén hade under 2004 åtta möten där man granskade redovisningen, 

externrevisorernas oberoende samt revisionernas utförande och omfattning etcetera. De granskar 

varje delårsrapport tillsammans med externrevisorerna innan den publiceras. Ericssons 

revisionskommitté anser att de löpande har följt regler och föreskrifter enligt SOX. Under 2004 

införde revisionskommittén att medarbetarna under sekretess kunde anmäla en överträdelse av 

någon lag eller bestämmelse (s.k whistle blowers). Speciellt gäller detta redovisning, 

revisionsfrågor och interna redovisningskontroller28. Tre av fyra i Ericssons revisionskommitté 

uppfyller de krav på ekonomisk sakkunskap i enlighet med SOX29. 
 

 
28 www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2004/annual04/ericsson_ar2004_complete_se.pdf 
29 www.ericsson.com/se/om_ericsson/bolagsstyrning/styrelsen/index.shtml 
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4.2.14 Revisionskommitténs policy och process för förhandsgodkännande 
 
”Revisionskommittén ansvarar särskilt för att utfärda rekommendationer eller förslag till beslut 

avseende revisorernas arbete och storleken på deras arvoden. Revisionskommittén granskar de 

utförda (externa och interna) revisionernas omfattning och utföranden och analyserar resultat och 

kostnader.” 30

 

 
30www.ericsson.com/se/om_ericsson/bolagsstyrning/styrelsen/revisionskommitten.shtml 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera en analys som vi har gjort med hjälp av intervjusvar och 

skriftlig information som vi har erhållit från företaget. Vi kommer således att binda ihop 

empiridelen av uppsatsen med teoridelen. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

5.1 Analys utifrån agentteorin 
 
För att råda bot på de målkonflikter som enligt agentteorin existerar mellan principalen och 

agenten måste en målöverensstämmelse finnas, vilken kan uppnås genom att principalen ger 

incitament eller övervakar. Det låter rimligt att ett incitament i form av kompensation skulle 

kunna bidra till ett gemensamt mål för principalen och agenten, dock har flertalet av de 

företagsskandaler som figurerat de senaste åren haft sin grund i företagsledningarnas 

bonusprogram med Skandia som exempel. 
 

Det så kallade ”Moral Hazard”-problemet inom agent-principalförhållandet, som beskrivs av 

Adams (1994), har blivit aktuellt efter de senaste årens företagsskandaler. Sarbanes Oxley Act 

har därför införts för att återskapa och förbättra förhållandet mellan aktieägare (principalen) och 

företagsledningen (agenten). De ökade kraven på intern kontroll, med ökade dokumenteringar 

och signeringar av nyckelkontroller, samt ökat personligt ansvar för att säkerställa den interna 

kontrollen innebär att principalen kommer att kunna övervaka agenten i större utsträckning. De 

ökade kraven på riskhantering som SOX innebär är ytterligare ett sätt för principalen att 

kontrollera agenten. Fel kommer lättare att uppdagas och ansvarsfördelning och arbetsfördelning 

(Segregation of Duties inom Ericsson) leder till att ingen kan sköta en transaktion i flera led. 

Skyddet av så kallade ”Whistle Blowers”, som är anställda som under sekretess anmäler 

misstänkta bedrägerier och oegentligheter inom företaget är ett annat exempel på att principalen 

får en ökad kontroll över agenten. De krav som COSO:s ramverk ställer på företagets 

kontrollmiljö är en annan aspekt som avgör de etiska värderingarna och klimatet i företaget och 

är således ett sätt för principalen att kontrollera företagsledningen. 
 

Med införandet av SOX följer ett ökat ansvar för ledningen (agenten), då straffsatserna är höga 

vid bedrägeri eller annat olämpligt beteende. Agenten borde således i en högre grad undvika det 
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”opportunistiska beteende” som Adams (1994) beskriver. En högre kunskapsnivå hos principalen 

samt en ökad insyn i företagens redovisning kan minska problemet med den informations-

asymmetri som beskrivs i agentteorin. Detta tror vi kan uppnås med hjälp av de krav på 

information angående företagets interna kontroll som med införandet av SOX måste finnas med i 

den finansiella rapporteringen. 
 

Enligt Gomez-Meija & Wiseman (1997) kan ett ökat ansvar och en ökad personlig risk för 

agenten också leda till att agenten kräver högre kompensation. Ökade krav på kompensation till 

företagsledningen är dock ingenting som märkts av enligt vår studie, men då lagen fortfarande är 

så pass ny och inte har införts än för icke-amerikanska bolag är det svårt att veta hur detta 

kommer att förändras med införandet av SOX. Det ökade personliga ansvaret kan även leda till 

att högre chefer blir mindre villiga att arbeta i företag som har implementerat SOX och att 

rekryteringen till dessa poster därför kan bli svår. Det föreligger i vår undersökning en osäkerhet 

huruvida rekryteringen av koncernens VD och koncernens ekonomichef kan komma att påverkas 

med tanke på det ökade personliga ansvar som SOX medför.  
 

Som vi tidigare beskrivit i teoridelen kan principalen kontrollera och övervaka agenten på två 

sätt, dels genom övervakning och dels genom kompensation till företagsledningen. Enligt vår 

undersökning kommer övervakningen att öka med införandet av SOX, dels i form av ökat arbete 

med externa revisionsbolag, men även genom arbetet inom Ericssons egna revisionskommittéer. 

Främst den interna revisionen kommer att få en ökad signifikans då de ökade kraven på 

revisorernas oberoende har medfört att Ericssons externa revisionsbolag inte längre får erbjuda de 

konsultrelaterade tilläggstjänster som tidigare var tillåtna. Den direkta övervakningen förstärks 

också med införandet av SOX i form av de ökade kraven på dokumentering av den interna 

kontrollen. SOX stadgar bland annat att den högsta ledningen måste bekräfta att den interna 

kontrollen fungerar i årsredovisningen. Ericsson löser även kraven på säkerställning av den 

interna kontrollen genom att medarbetare på olika nivåer inom organisationen ska utföra 

signeringar i Risk Navigator för att försäkra att kontrollerna har utförts. Enligt agentteorin har 

revisorn en kontrollfunktion i företagen. Denna kontrollfunktion kommer med införandet av SOX 

att förstärkas då lagen innehåller krav på revisorns oberoende. Detta har även våra respondenter 
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kommenterat då de menar att revisorerna som ska utföra revision åt Ericsson inte längre kommer 

att kunna ha en rådgivande funktion utan enbart granskande. 
 

Agentkostnader är enligt Jensen och Meckling (1976) summan av övervakningskostnader och 

”bonding costs” (agentens kostnader för att övertyga principalen). I Ericsson kan vi således 

utröna följande förändring av agentkostnader efter införandet av SOX: 
 

• En ökning av övervakning i form av extern revision 
 
• En ökning av övervakning i form av intern revision 
 
• En ökning av den direkta övervakningen i form av ökade krav på dokumentering 
 

 
Bolagsstyrning handlar om hur ett bolag styrs, samt förhållandet mellan olika parter inom ett 

bolag, såsom styrelse, ägare och företagsledning. Hur förhållandet mellan företagsledningen 

(agenten) och aktieägare (principalen) förändras med införandet av SOX har vi beskrivit ovan.  

Vad gäller bolagsstyrningen i övrigt har SOX haft inverkan på några av Ericssons styrelsebeslut 

under år 2004. Förutom beslutet att förstärka interna kontroller och rutiner för att uppfylla SOX 

krav har styrelsen beslutat att alla ledamöter som är valda av bolagsstämman som ingår i 

revisionskommittén ska uppfylla kraven för ekonomisk sakkunskap i enlighet med SOX31. I 

nuläget anses tre kommittémedlemmar av fyra uppfylla kraven på finansiell expertis. Enligt SOX 

är det enbart oberoende ledamöter som tillåts, Ericsson har dock fått dispens vad gäller 

arbetstagarledamoten32. 
 

I teoriavsnittet beskrev vi en konflikt mellan den svenska aktiebolagslagen och SOX. Enligt 

Aktiebolagslagen 10 kap 8§ väljs nämligen de externa revisorerna av bolagsstämman, men enligt 

SOX väljs revisorerna av revisionskommittén i företaget. Enligt SEC har dock undantag utfärdats 

för utländska bolag i de fall då den nationella lagstiftningen inte stämmer överens med SOX33.  

För svenska företag bör detta alltså innebära att bolagsstämman även fortsättningsvis kan välja 

externa revisorer.  

 

 
31 www.ericsson.com/se/om_ericsson/bolagsstyrning/styrelsen/index.shtml 
32 www.ericsson.com/ericsson/investors/financial_reports/2004/annual04/ericsson_ar2004_complete_se.pdf 
33 www.sec.gov/news/speech/spch061003et.htm

http://www.sec.gov/news/speech/spch061003et.htm
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5.2 Analys av implementeringen  
 
I vår empiriska undersökning har det framkommit att Ericsson tar hjälp av COSO:s ramverk vid 

implementeringen av SOX. I teoridelen gav vi en beskrivning av olika definitioner av intern 

kontroll, dels den traditionella svenska definitionen som är framarbetad av FAR och dels den 

internationella definitionen som COSO har utarbetat. Vi anser att det står klart att Ericssons 

definition av intern kontroll är synonym med COSO:s. Enligt denna definition är den interna 

kontrollen inte enbart ett ansvar som åligger styrelsen utan snarare hela företaget, det vill säga 

styrelsen, ledningen samt den övriga personalen. SOX framhäver detta genom reglerna om den 

högsta ledningens personliga ansvarsförbindelse. Att ansvaret åligger hela företaget framgår i 

Ericsson genom att alla bolag inom koncernen berörs likadant av implementeringen.  Ett annat 

exempel är den hierarkiska uppbyggnaden av signeringarna i Risk Navigator, där ansvariga på 

olika nivåer inom organisationen ska skriva under kontroller i programmet.  
 

Vi ska fortsätta med att analysera det empiriska materialet utifrån de komponenter som den 

interna kontrollen utgörs av enligt COSO. Det är värt att notera att vår analys av den interna 

kontrollen inte är komplett då vi inte har tillgång till alla nödvändiga uppgifter och inte heller den 

kunskap som krävs, utan ska enbart ses som ett sätt för oss att belysa relevanta faktorer i vår 

empiristudie. 
 
5.2.1 Kontrollmiljö 
 
Kontrollmiljön är den komponent inom den interna kontrollen som anses ligga till grund för de 

andra komponenterna och sätter prägel på organisationen. Enligt Ramos (2004) är det viktigt att 

bolagen som implementerar SOX inte bara fokuserar på kontrollaktiviteterna utan istället lägger 

stor vikt vid att utvärdera kontrollmiljön då den genomsyrar samtliga element i den interna 

kontrollen. Vi ser en koppling mellan kontrollmiljön och Ericssons delprojekt “Entity Wide 

Controls” då dokumentation och utvärdering av dessa kontroller framställer huruvida företagets 

kontrollmiljö fungerar på ett bra sätt. Genom att utvärdera de interna kontrollerna på 

enhetsomfattande nivå erhålls en bild av organisationen i sin helhet och detta hjälper till att 

säkerställa att den interna kontrollen förbättras inom företaget. En stor del av kontrollmiljön 

utgörs av kommunikationen och upprätthållandet av etiska värderingar. I vår undersökning 

framkom det att Ericsson har en “Affärsetik och Uppförandekod” (Code of Business Ethics and 
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Conduct), vilket visar att företaget dokumenterar sina etiska värderingar samt policy vad gäller 

uppförande. Det är dock viktigt att poängtera att det inte räcker med en dokumentering av etiska 

värderingar, utan att den även måste kommuniceras, följas och uppdateras. Ett annat element 

inom kontrollmiljön är hur organisationens struktur ser ut, om företaget har väldefinierade 

kartläggningar av organisationen som illustrerar auktoritetsleden. Det skriftliga material som vi 

har fått ta del av indikerar att företaget har en väl definierad organisationsstruktur där 

arbetsbeskrivningarna är tydliga vad gäller medarbetarnas ansvar för den interna kontrollen. Det 

är även viktigt att företaget har bra rekryteringspolicys för att kunna anställa kompetent personal. 

Vi har i vår undersökning inte satt in oss i Ericssons rekryteringsprocess, utan enbart kunnat 

konstatera att Ericsson i nuläget inte nyanställer personal med avseende på den ökade arbetsbörda 

som SOX ger upphov till, men att detta eventuellt kan komma att bli aktuellt. Företaget tar dock 

hjälp av konsulter vid implementeringen av SOX. Ericsson har dessutom interna utbildningar där 

personalen får lära sig hur SOX kommer att påverka deras arbete.  
 

Förekomsten av revisionskommittéer är också en faktor som stärker kontrollmiljön. För att kunna 

bedöma effektiviteten hos ett företags revisionskommitté måste hänsyn tas till kommitténs 

självständighet gentemot ledningen, medlemmarnas kompetens samt samarbetet med interna och 

externa revisorer. 

 

5.2.2 Riskbedömning 
 
Komponenten Riskbedömning går ut på att företaget måste identifiera och hantera risker som kan 

uppstå. Riskbedömningsprocessen består av att företaget identifierar relevanta risker, bedömer 

deras signifikans och sannolikheten för att de kan uppstå. Processen för riskbedömning kan 

exempelvis utgå från hur företaget identifierar och analyserar relevanta beräkningar i de 

finansiella rapporterna. På Ericsson bedömer man utifrån poster i balans- och resultaträkningen 

vilka processer som existerar och vilka risker som finns inom dessa processer. Ericsson använder 

ett verktyg för riskhantering på operationell nivå som heter Risk Navigator. Risk Navigator är ett 

hjälpmedel som identifierar, mäter och hanterar signifikanta risker. En gång per kvartal sker 

signeringar enligt ett hierarkiskt system för att verifiera att riskvärderingen har fullgjorts. Denna 

delegering av det personliga ansvaret till chefer på olika nivåer inom organisationen tycker vi kan 
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tolkas som att Ericsson bygger upp ett slags försvar för den högsta ledningens ansvarsförbindelse 

enligt SOX. 

 

5.2.3 Kontrollaktiviteter 
 
Kontrollaktiviteter är alla policys och processer som hjälper till att garantera att ledningens 

direktiv framförs samt genomför handlingar för att kunna hantera de risker som är relaterade till 

företagets finansiella redovisning.  
 

I vår undersökning framgick det att Ericsson AB har 450 nyckelkontroller och hela koncernen har 

725 stycken. Företaget beräknar att de har nått det antal nyckelkontroller som behövs. Ericssons 

”Key Control Framework” bygger på de aktivitetsflöden som anses vara relevanta för den 

finansiella rapporteringen utifrån konton i balans- och resultaträkningen, samt beskrivningar och 

dokumentation av de relaterade nyckelkontrollerna, hur kontrollen utförs, vem som utför 

kontrollerna, samt vilken risk som kontrolleras. Denna del av den interna kontrollen utgörs även 

av ansvars- och arbetsfördelning, något som är nödvändigt för att undvika bedrägerier under 

arbetstid och för att minska risken att de anställda döljer fel. Ericsson har ett delprojekt inom 

SOX 404-projektet som benämns ”Segregation of Duties” som behandlar denna aspekt. 

Segregation of Duties utreder om rollerna i affärssystemet SAP har för stor behörighet samt 

identifierar risker med dessa behörigheter. Behörigheterna ska ändras i systemet år 2006 och man 

ska då vara minst två personer som handhar ett ekonomiskt flöde. Global Authorization Concept 

är ett globalt team i Ericsson som försäkrar att användarrollerna och behörigheterna i SAP 

överensstämmer med SOX och inte strider mot regelverket. Det är dessutom viktigt med ett väl 

fungerande skydd av bolagets tillgångar, såväl fysiska tillgångar som konfidentiell information. 

Brandsäkra skåp för att förvara dokument är ett exempel på en fysisk kontroll inom Ericsson. I 

Ericssons ”Affärsetik och uppförandekod” behandlas principer vad gäller skyddet av Ericssons 

tillgångar och förfarandet vid anmälan av överträdelser såsom stöld eller annat otillbörligt 

handlande. Enligt SOX Sektion 806 erbjuds ett skydd för de anställda inom ett företag som 

tillhandahåller information om misstänkta bedrägerier, så kallade ”Whistle Blowers”. 
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5.2.4 Information och kommunikation 
 
Informations- och kommunikationskomponenten inom den interna kontrollen handlar om flödet 

av information inom organisationen. De anställda måste förstå sin roll och sitt ansvar vad gäller 

den interna kontrollen. Informationen från ledningen angående SOX har enligt våra respondenter 

varit bra. I vår empiriska studie har det dessutom framgått att den interna kommunikationen är en 

mycket viktig del av Ericssons SOX-projekt. Workshops och interna utbildningar sker med 

medarbetare från olika avdelningar och nyhetsbrev distribueras till alla kostnadsställen inom 

Ericsson AB. SOX-projektet har även en hemsida för EAB och en för det globala SOX-projektet 

med information angående projektet som är tillgänglig för alla medarbetare via intranätet. 

Ledningen måste dessutom föra fram ett budskap angående den interna kontrollen, både till de 

anställda och till övriga intressenter såsom aktieägare och leverantörer. Detta görs främst genom 

de finansiella rapporterna. SOX medför att Ericssons koncernchef och ekonomichef är skyldiga 

att lämna ett intyg i årsredovisningen (formulär 20 F) beträffande den interna kontrollen. 

 

5.2.5 Övervakning 
 
Övervakningen av de interna kontrollsystemen kan ske dels på löpande basis och dels genom 

separata utvärderingar. De löpande kontrollerna sker kontinuerligt och kan exempelvis utgöras av 

utvärdering av anställda eller implementering av revisorers rekommendationer. Med en SOX-

anpassning inom Ericsson ger tidigare anmärkningar från revisorer upphov till kartläggningen 

och identifieringen av de kontroller som ska dokumenteras och testas. De separata 

övervakningarna utgörs av externrevision samt internrevision och den första SOX-revisionen då 

externa revisorer utvärderar Ericssons interna kontroll kommer att ske under år 2006. Reglerna 

om revisorers oberoende innebär att revisionsbyrån Ernst and Young, som Ericsson har köpt 

konsulttjänster av vid implementeringen av SOX, inte kan utföra revision åt Ericsson. SOX-

revisionen kommer att utföras av PriceWaterhouseCoopers (PWC). 

 

5.3 Analys av för- och nackdelar  
 

Den främsta negativa konsekvensen med SOX är den höga kostnaden som implementeringen 

innebär för företag. I teoridelen konstaterade vi att bolag i USA upplevt att implementerings-
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kostnaderna har varit upp till 39 % högre än vad som befarats, främst på grund av 

konsultkostnader, softwarekostnader samt arvode till externa revisorer. I vår undersökning har det 

framkommit att Ericsson har upplevt liknande kostnader och ser den ökade arbetsbördan samt de 

ökade kostnaderna som en stor nackdel med införandet av SOX. Den fråga man då får ställa sig 

är om nyttan överväger kostnaderna. Enligt ovan nämnda undersökning i teoridelen anser 98 % 

av de amerikanska bolagen att nyttan inte överskrider kostnaderna, vilket är ett anmärkningsvärt 

resultat. Våra respondenter tror dock att SOX kommer att bli bra för företaget på sikt och att de 

positiva effekterna överväger, men en ökning av effektiviteten är dock svår att förutspå i nuläget. 

Den förbättrade finansiella rapporteringen har resulterat i positiva effekter för två tredjedelar av 

de amerikanska företagen och reglerna har även medfört en bättre resultatuppföljning, vilket vi 

mycket väl även tror skulle kunna hända på Ericsson. I undersökningen har man även märkt att 

standardiserade processer kan leda till andra fördelar i de amerikanska företagen.  
 

Att SOX har lett till många bra saker för företag är det ingen tvekan om. Det kostar dock väldigt 

mycket att implementera SOX och efterlevnaden är också kostsam, sen tillkommer även gömda 

kostnader. Ett exempel på en sådan är att enligt amerikanska PWC så anser ett av fem 

amerikanska företag att den miljö som SOX har skapat med alla kontroller har lett till att 

företagets prestanda har blivit lidande. Detta är självfallet är något negativt som på sikt kan bli 

kostsamt för företag. På Ericsson är man hoppfulla att regelverket skall leda till något bra medan 

de amerikanska företagen som kommit lite längre inte är lika positiva. Huruvida SOX kommer att 

lyckas uppnå sitt syfte är väldigt svårt att säga på det här stadiet, det kan man nog analysera bättre 

om några år. Det är nog även väldigt individuellt för företag hur bra regelverket är för dem, 

mycket beroende på bland annat hur den interna kontrollen såg ut innan implementeringen.  
 

En fråga som man bör ställa sig är om Sverige verkligen behöver ökade kontroller. Om man dock 

nämner företag som Skandia (jättelika bonusar och ersättningar till deras direktörer) och Trustor 

(flera hundra miljoner kronor togs ut från företaget och sattes in på utländska konton och 

stiftelser) så är det nog något som ligger i tiden även i Sverige. Om SOX hade kunna förhindra 

vad som hände i dessa företag kan vi dock inte uttala oss om men ökad kontroll minskar i alla fall 

garanterat risken för att skandaler sker.
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6 Slutsatser och Diskussion 
______________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser som vi har kommit fram till och även föra en 

vidare diskussion inom detta ämne. 

______________________________________________________________________________ 
 

6.1 Slutsatser 

Kortfattat har dessa ändringar skett inom Ericssons interna kontroll: 
 

• Nyckelkontroller (Key Control Framework)  

• Risk Navigator 

• Arbets- och ansvarsfördelning 

• Ökad manuell dokumentation och krav på arkivering 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Ericsson handskas med implementeringen av SOX 

och vad regelverket får för effekter. Baserat på vårt empiriska material kan vi dra den slutsatsen 

att effekterna på Ericssons interna kontroll har varit omfattande. Den interna kontrollen har ställts 

på sin spets med kraven på bättre kartläggning och dokumentation av risker och processer samt 

standardisering av processerna. De interna kontrollprocesserna har förbättrats i och med 

implementeringen av de nyckelkontroller som har tagits fram med utgångspunkt från processer. 

Vidare har det skett stora förändringar i företagets arbetsrutiner, behörigheterna till SAP har 

förändrats och arbetssättet har blivit mer likartat inom organisationen. Ericsson har kommit långt 

i sin implementering av SOX, företaget beräknar att det har implementerat det antal 

nyckelkontroller som behövs och den första SOX-revisionen kommer att ske under år 2006.  
 

En av våra frågeställningar var att undersöka vilka positiva och negativa konsekvenser som 

implementeringen av SOX har fört med sig. Här följer en lista på de effekter som har 

framkommit i vår studie. 
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Positiva konsekvenser som Ericsson har upplevt 

• Skärpta krav på intern kontroll medför att företaget inför regler och kontroller som man 

tidigare borde ha haft  

• Bättre dokumentation på de finansiella processerna (ordning och reda). Bättre överblick 

då transaktioner och arbetsrutiner lättare kan följas upp 

• Gemensamma processer och arbetssätt 

• Cheferna får tydligare ansvar 

• Uppföljningen av utfallen har förbättrats 

• Ökat förtroende från investerare och andra intressenter  

• Ökad press på organisationen leder till att företaget anstränger sig för att förbättra den 

interna kontrollen 

• Framtida möjliga bedrägerier stoppas i viss mån 
 

Negativa konsekvenser som Ericsson har upplevt 

• Den ökade arbetsbördan 

• Att organisationen blir mer byråkratisk 

• För höga detaljkrav, för många nyckelkontroller 

• Redovisningsterminologin ny för de utan ekonombakgrund 

• Känslan av ”tillbakagång” vad gäller manuell dokumentering med papperskopior 

• Osäkerhet kring vilka kontroller som ska införas då regelverket är otydligt 

• SOX strider i viss mån mot svensk företagskultur 

• Höga kostnader som exempelvis: 

- Timkostnader (befintlig personal) 

- Konsultkostnader 

- Det webbaserade programmet Risk Navigator 

- Pärmar för att sätta in de ökade SOX-relaterade dokumenten i pappersform 

- Brandsäkra skåp för förvaring av dokument  

 

Att implementera SOX har varit väldigt kostsamt och resurskrävande för Ericsson, några hundra 

miljoner kronor är det officiella beloppet. Att kunna tjäna in det i det långa loppet råder det 

delade meningar om, det kommer antagligen vara resurs- och kostnadskrävande att upprätthålla 
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effektiva kontroller. Respondenterna anser ändå att regelverket på sikt kommer att innebära ökad 

effektivitet för företaget eftersom processerna standardiseras, ledningen samt de anställda får en 

bättre förståelse för den interna kontrollen samt att de dokumenterade arbetsbeskrivningarna 

kommer att medföra att nyanställda snabbare kan komma in i arbetet. I nuläget verkar det därför 

som att nyttan med att implementera SOX kommer att överväga kostnaderna. 
 

Relationen mellan aktieägare (principal) och företagsledningen (agent) har enligt vår analys 

förändrats. I agentteoretiska termer har principalens övervakning av agenten ökat i form av de 

ökade kraven på dokumentering och signering, högsta ledningens ansvarförbindelse samt ökad 

intern och extern revision. Då lagen fortfarande är så pass ny är det svårt att dra några slutsatser 

om i vilken utsträckning förtroendet för företag på aktiemarknaden kommer att återställas. Vi 

anser dock att lagstiftningen utgör en bra grund för en effektiv intern kontroll då standard-

iseringen av processerna samt kraven på mer omfattande och formell dokumentering leder till att 

fel i redovisningen lättare kan upptäckas. Vi tror att regler såsom personligt ansvar för 

företagsledningen och arbets- och ansvarfördelning kommer att ha en positiv inverkan på etik och 

moral inom företagen, vilket i sin tur kan leda till ett ökat förtroende. 

 

6.2 Vidare diskussion 
 
Vi har i uppsatsen kunnat konstatera att SOX kommer att medföra en mängd negativa 

konsekvenser och kostnader för Ericsson och andra berörda företag. Man kan då ställa sig frågan 

om dessa negativa effekter kan leda till att icke-amerikanska företag väljer att avregistrera sig 

från den amerikanska marknaden för att undvika anpassningarna till SOX. Vi tror dock inte att 

det är så enkelt att komma undan de krav som SOX ställer eftersom alla företag som har fler än 

trehundra amerikanska aktieägare är registrerade hos SEC och därmed måste följa regelverket. 

Dessutom tror vi att den aktuella diskussionen kring intern kontroll och styrning av bolag kan 

leda till att liknande regelverk uppkommer i andra länder och att de bolag som undviker att 

registrera sig på den amerikanska börsen för att komma undan SOX ändå kommer att vara 

tvungna att se över sin interna kontroll framöver. 
 

Trots att lagstiftningar som reglerar den interna kontrollen minskar risken för framtida 

bolagsskandaler tror vi inte att risken kan elimineras helt och hållet. Om den högsta ledningen i 
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ett företag bestämmer sig för att förskingra bolagets resurser spelar det nog ingen roll om det 

interna kontrollsystemet på lägre nivå fungerar effektivt. Vi tycker därför att det är mycket viktigt 

att det förs en diskussion inom företagen om den övergripande kontrollmiljön och aspekter som 

etik och moral då detta är en mycket viktig del i förhindrandet av bedrägerier. Det är av stor vikt 

att företagen fokuserar på ”Entity Wide Controls” som är de kontroller på övergripande nivå som 

betonar etiska aspekter och företagsklimatet. Om inte kontrollerna fungerar på denna nivå är det 

inte troligt att kontrollaktiviteterna på lägre nivå är effektiva.  
 

Regelverkets krav på ledningens personliga ansvar i de finansiella rapporterna har medfört att den 

högsta ledningen i företag ”tvingas” sätta sig in i företagets interna kontroll och de risker som 

finns samt hur dessa hanteras. Detta borde också bidra till att risken för felaktig redovisning 

minskar. Det är viktigt att understryka att arbetet med att förbättra den interna kontrollen för att 

uppfylla de krav som SOX ställer inte slutar när implementeringsprocessen är klar, utan att SOX 

måste bli en del av företagskulturen och de regelbundna aktiviteterna och processerna inom 

företaget. Att företag redan från början utgår från sina redovisningsrapporter och konton i balans- 

och resultaträkningen när de bedömer vilka processer som ska beröras av implementeringen är 

något som vi tycker är positivt. Med detta perspektiv fokuserar företagen endast på risker inom 

de processer som är relevanta för att undvika materiella felaktigheter i årsredovisningen och 

undviker att lägga ner tid och resurser på processer och aktiviteter där risken för materiella 

felaktigheter är liten. 
 
Vi tror även att implementeringen av SOX kan komma att innebära en stor skillnad i företagens 

kultur, då den kontinentala bolagsstyrningen av tradition ”litar” mer på medarbetarna och i 

många fall ger dem ett större individuellt ansvar utan att formell dokumentering krävs. Med 

införandet av SOX kommer de svenska bolagen i allt högre grad att närma sig den anglosaxiska 

traditionen med ett arbetssätt som är mycket detaljrikt och uppfattas som byråkratiskt.
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7 Kritisk granskning och Förslag på fortsatt forskning 
______________________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel kommer vi först att göra en kritisk granskning av informationen som vi har erhållit 

av våra respondenter, sedan kommer vi att nämna några förslag på fortsatta studier som skulle 

kunna göras inom samma ämne. 

______________________________________________________________________________ 
 

7.1 Kritisk granskning av uppsatsen 
 

Eftersom vi har intervjuat så pass få respondenter är vi medvetna om att det kan vara svårt att dra 

generella slutsatser som är giltiga för hela företaget då det finns en risk att vi sätter för stor tilltro 

till ett fåtal personers kunskaper och åsikter. Vi har dock gjort den bedömningen att 

respondenterna är representativa för Ericssons implementering av SOX då de är involverade i 

SOX-projektet och arbetar med detta på daglig basis. Vi har dessutom upplevt att vi har fått 

tillräcklig information av dessa respondenter för att kunna besvara våra frågeställningar. En 

annan svårighet gäller de missförstånd och feltolkningar som lätt kan uppstå i en intervju-

situation. Då vi inte har använt bandspelare vid intervjuerna och eftersom detta dessutom är ett 

relativt svårt och abstrakt ämne finns det risk för att feltolkningar har gjorts. En av våra 

frågeställningar i problemformuleringen lyder ”Hur säkerställer Ericsson en effektiv intern 

kontroll för att uppfylla de krav som SOX ställer”. I denna uppsats har vi enbart kunnat besvara 

detta på ett ytligt plan då vi varken har haft tid eller möjlighet att utförligt undersöka Ericssons 

kontrollsystem i detalj. Vi har därför inte kunnat granska om Ericssons interna kontroll fungerar 

tillfredsställande, då detta snarare är en uppgift för företagets revisorer. Vår uppsats har således 

till stor del varit av en deskriptiv karaktär. Vi har dock ändå besvarat vår frågeställning eftersom 

vi beskriver implementeringen av SOX och de delprojekt och åtgärder som företaget använder sig 

av för att säkerställa den interna kontrollen. Intervjun som vi genomförde med konsulten trodde 

vi från början att vi skulle kunna använda oss mer av i analysen och slutsatserna, men då 

informationen var generell och inte gällde Ericsson specifikt vågade vi inte dra några slutsatser 

från den som skulle besvara våra frågeställningar. 
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7.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Följande uppsatsämnen kan vi rekommendera framtida uppsatsskribenter:  
 

• Att göra en undersökning av hur det har fungerat med SOX efter att ha kommit så långt 

att den första SOX-revisionen har genomförts på Ericsson. Om en undersökning 

genomförs i ett senare skede kan man dra slutsatser om huruvida SOX har uppfyllt sitt 

syfte och hur företaget har lyckats förbättra den interna kontrollen i ett mer långsiktigt 

perspektiv. Det är då också lättare och svara på om regelverket har lett till att investerarna 

har fått ett större förtroende för företaget. 
 

• Då vår undersökning enbart behandlar Ericsson och det finns fler företag i Sverige som 

har implementerat SOX skulle det vara intressant att studera andra företags 

implementering och hur dessa företag har påverkats. 
 

• Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan de svenska företagen som 

har implementerat SOX, då detta möjliggör en mer generell slutsats om effekterna av 

regelverket. 
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Bilaga 1 

 
 
Förklaringar till förkortningar och engelska uttryck 
 
 
COSO = Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
 

Entity Wide Control= icke-processrelaterade kontroller som kan ha en effekt på hela företaget, 

exempelvis kontrollmiljön  
 

Entity Wide Level = övergripande nivå 
 

FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 

Key Control = Nyckelkontroll (SOX-kontroll) i ett ekonomiskt flöde 
 

Key Control Framework = den dokumentation som krävs om nyckelkontrollerna. 
 

PCAOB = Public Accounting Oversight Board 
 

Risk Navigator = webbaserat verktyg för att övervaka och följa upp nyckelkontrollsutförandet 
 

SEC = US Security and Exchange Commission 
 

SOX = Sarbanes Oxley Act 
 

SOX-Map = kartläggning av de processer och aktiviteter där SOX-kontroller implementeras 
 

Unit = enhet, avdelning 
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Bilaga 2 

 
Den här frågemallen har vi utgått från vid intervju 1 Joakim Olofsson samt 
intervju 2 Eva Kampegård 
 
 
- Vilka är dina arbetsuppgifter och vilken koppling har du till SOX? 
- När började ni med implementeringen? 
- Hur ser tidsramen ut? Har ni kunnat följa den? 
- Hur har arbetsrutinerna förändrats? 

– omorganiseringar 
– nyanställningar 

- Berörs alla länder, kontor och dotterbolag likadant? 
- Hur vet ni vad som ska göras, utgår ni ifrån några mallar? 

– utbildningar 
- Har ni utgått från något ramverk? 

- COSO 
- Hur säkerställer ni att den interna kontrollen fungerar? 
- Kommer fel lättare att upptäckas när SOX är implementerat tror du? 
- Hur undviker ni att kontroller kringgås av personalen? 
- Hur motverkar ni att de anställda sköter en transaktion genom hela behandlingskedjan? 
- Kommer affärssystemet att behöva ändras eller överstämmer det befintliga systemet med 
kraven? 
- Hur förändras arbetet med de externa revisionsbolagen? 
- Vilka har utsett huvudrevisorn? 

– bolagsstämman eller revisionskommittén  
- Hur ser organisationen ut för Ericssons revisionskommitté ? 
- Hur har ledningen motiverat de anställda när det gäller SOX projektet? 
- Tror du att implementeringen av SOX kommer att påverka investerarnas förtroende för 
Ericsson? 
- Varför tror du att tidigare lagstiftningar som reglerar den interna kontrollen inte kunnat 
förhindra bedrägerier? 
- Vilka skulle du säga är de positiva konsekvenserna av SOX implementeringen hittills? 
- Kommer införandet av SOX löna sig i det långa loppet? 
- Hur tror du att den allmänna uppfattningen om SOX är utav de berörda på Ericsson? 
- Vad anser du vara de negativa konsekvenserna hittills? 
- Finns det några konflikter mellan SOX och svensk lagstiftning? 
- Finns det några samband/kopplingar till Svensk kod för bolagsstyrning? 
- Finns det några samband/kopplingar till Nasdaqs bolagsstyrningsregler? 
- Vad kunde ha gjorts bättre i implementeringen av SOX? 
- Hur bokförs SOX kostnader? 

– som utvecklingskostnader? 
- Vilka slags kostnader ”poster” har uppstått? 
- Hur stora är kostnaderna? 
- Hur många timmar har Ericsson lagt ner på SOX? 
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- Hur många timmar har du lagt ner på SOX? 
- Hur stor är nyttan i förhållande till kostnaderna? 
- Är det något man har haft dispens på eller man fortfarande har dispens på? 
- Är det något du tycker att vi har glömt att fråga eller är det något som du skulle vilja lägga till? 
 
 

Bilaga 3 
 
Frågor Eva Cnattingius 
 
1) Vilka är dina arbetsuppgifter och din koppling till SOX? 
2) Hur många timmar har du lagt ner på SOX-projektet? 
3) Hur går företagsledningen tillväga för att bedöma och förbättra kontrollmiljön i företaget? 
4) Tror du att det kan bli svårare att rekrytera personal till höga positioner med tanke på det 
personliga ansvaret som SOX innebär för företagsledningen? Kan detta leda till högre löner för 
företagsledningen? 
5) Kommer ert affärssystem att ändras eller överensstämmer det befintliga systemet med SOX-
kraven? 
6) Kan du beskriva hur SOX-implementeringen påverkar Ericssons outsourcing? 
7) Vilka är de  positiva respektive negativa konsekvenserna med SOX för Ericsson? 
8) Tror du att införandet av SOX kommer att löna sig i det långa loppet? Ser du några långsiktiga 
intäkter i och med SOX? 
9) Vad tycker du kunde ha gjorts bättre i implementeringen av SOX? 
 
 

Bilaga 4 
 
Frågor Konsult, Revisionsbyrå 
 
1) Kan du beskriva hur SOX-implementeringen påverkar företags outsourcing? 
2) Vad är de största felen som företag överlag gör när de implementerar SOX?  
3) Vilka är de positiva respektive negativa konsekvenserna med SOX ? Överväger de negativa 
eller positiva effekterna 
4) Hur förändras arbetet mellan de externa revisionsbolagen och de företag som har 
implementerat SOX? 
5) Vad i företagens interna kontroll behöver förändras i och med anpassningen till SOX.? 
6) Hur går en SOX-revision till? 
7) Hur tycker du som konsult att den allmänna uppfattningen om SOX är på företag? 
8) Finns det några konflikter mellan SOX och svensk lagstiftning? 
9) Tror du att det kan bli svårare att rekrytera personal till höga positioner med tanke på det 
personliga ansvaret som SOX innebär för företagsledningen? Kan detta leda till högre löner för 
företagsledningen(VD och ekonomichefen)? 
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Bilaga 4 SOX404 Map (Internt material från Ericsson) 

C Revenue & Recivables A 
Fixed assets 

B 
Inventory& 
Cost of Sales CA Sales CB Material 

Sales Order 
CC Costumer

Projects CD Services CE Credit to 
Cash 

AA1 Tangible 
Assets 

BA1 Standard 
Costing CA1 Sales 

CB1 Material 
sales order 
registration 

CC1 Hand-
shake and 
Transition 

CD1 Handshake 
and transition 

CE1 Credit 
management 

AA2 Intangible 
Assets 

BA2 
Manufacturing 

to inventory 
 

CB2 Material 
Sales order 
invoicing 

CC2 Check 
Customer 

Master Data 

CD2  Check 
Customer 

Master Data 

CE2 
Customer 
financing 

AA3 
Capitalization of 

Development 
Expenses 

BA3 Goods 
receipts  

CB3 Material 
sales order 
credit notes 

CC3 Costumer 
Contract Set up 

in system 

CD3 Contract 
set up in system 

CE3 
Documentary 

credit 

AA4 
Financial Assets 

BA4 Goods 
issiue   

CC4 Customer 
Project Set up 

in system 

CD4 Check and 
approve set up 

in system 
(contract/sales 

order) 

CE4 Non 
sales order 

related 
invoicing 

 BA5 Material 
requisition and 

scraping 
  

CC5 Customer 
project 

Realisation 

CD5 Sales 
Order Set up in 

system/CSR 
handling 

CE5 Accounts 
receivables 

 BA6 
Physical Stock 

taking 
  

CC6 Customer 
project 

Invoicing 

CD6 Service 
Order Set up in 

System 

CE6 Cash 
collection 

 BA7 Cost of 
sales   

CC7 Project 
Closure in 

system 

CD7 Service 
realization 

CE7 CrTC 
period and 
activities 

 

BA8 
Warranties   

CC8 Revenue 
& cost of sales 

recognition, 
posting of 

orders booked 

CD8 Service 
Invoicing 

CE8 Maintain 
customer 

master data 

 
BA9 Returns 

  CC9 Project 
Follow up 

CD9 Service 
Order Closure 

in system 

 

 BA10 Period 
Closing 

Inventory 

  

 

CD10 
Contract/Sales 
order closure in 

system 

 

    

 

CD11 Revenue 
and Cost of 

Sales recogn. 
Posting of 

Orders Booked 

 

     CD12 Service 
follow up part 

1,2 
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SOX404 Map (Internt material från Ericsson) forts. 

D 
Treasury 

E 
Purchases 

& Payables 

F 
Taxes 

G 
Payroll 

H 
GL Accounting 

and Closing 

J 
Consolidat
ion & Fin. 

Rep. 

K 
Master Data

DA1 Local company 
Cash & Investment 

EA1 
Negotiate FA1 VAT GA1 

Processing 
HA1 Pre System 

Interface Monitoring 

JA1 
Additional 
information 
required for 
the annual 

report 

KA1 General 
Master Data 

Controls 

DA2 Local company 
Funding 

EA2 
Implement 
Agreement 

FA2 
Customs 

GA2 
Payment 

HA2 Process 
Journal Voucher 

JA2 Group 
Consolidati

on 

KA2 
Standard cost 
master data 

DA3 Group Funding EA3 
Call-off 

FA3 Income 
tax 

GA3 Source 
Tax and 
Social 

Security 
Costs 

HA3 Account 
Reconciliation 

JA3 
Overall 
review 
process 

(manageme
nt analysis) 

KA3 
Costumer 

Master Data 

DA4 Hedging FX 
exposure 

EA4 
Invoice to 
Payment 

FA4 
Withholding 

tax 

GA4 
Pensions 

HA4 Restructuring 
Provisions 

JA4 
Financial 
statement 

preparation 

KA4 Vendor 
master data 

DA5 Hedging FX Net 
Investment  FA5 Transfer 

pricing 

GA5 
Compensati

on and 
Benefits 

HA5 Litigation 
Provisions  KA5 VAT 

Master Data 

DA6 Internal Bank 
Treasury transactions   GA6 Period 

Closing 
HA6 Accruals & 
Provisions Others  

KA6 General 
Ledger 

Master Data 

DA7 Manual payments 
& Bank Accounting   GA7 Payroll 

Master Data HA7 Closing  
KA8 Transfer 
Price Master 

Data 
DA8 Group treasury 

period end activities & 
LC treasury period end 

activities 

   HA8 Management 
Analysis  KA9 Bank 

Master Data 

DA9 Treasury Master 
Data    

HA9 Complete the 
Ericsson 

Consolidation 
System (ECON) 

 

KA10 
Exchange 

Rate Master 
Data 

   
 

HB1 R&D Projects 
Financial Execution 

Process 

  

   
 

HB2 R&D Projects 
Financial 

Controlling Process 

  

   

 
HB3 R&D Projects 
Financial Handover 

Process 
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