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Uppsatsens titel: Sarbanes-Oxley Act - Hur förändras revisorernas arbete och hur 
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& Young, KPMG och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
 
Fem nyckelord: Sarbanes-Oxley Act, intern kontroll, implementering, redovisning, 
förändringar 
 
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur revisorernas arbete förändras genom 
införandet av Sarbanes-Oxley Act samt hur denna lag påverkar den interna kontrollen 
i amerikanska dotterbolag verksamma i Sverige.  
 
Metod: Vi har genom en teoristudie med utgångspunkt i agentteorin behandlat 
berörda revisorer och företag utifrån befintlig lagtext, publicerad litteratur och 
artiklar. Syftet med detta tillvägagångssätt har varit att skapa en bild av hur dessa två 
aktörer påverkas av Sarbanes-Oxley Act för att sedan, genom en empiristudie, 
undersöka på vilket sätt lagen i praktiken har påverkat eller kommer att påverka 
revisorernas arbete samt berörda företags interna kontroll.  
 
Slutsatser: Förhållandena mellan agentteorins aktörer, främst mellan principalen, 
dvs. aktieägarna, och revisorn men även mellan principalen och agenten, dvs. 
företagsledningen, har rubbats. Det går inte på förhand att dra generella slutsatser om 
hur och till vilken utsträckning Sarbanes-Oxley Act kommer att påverka revisorernas 
arbete respektive den interna kontrollen hos amerikanska dotterbolag verksamma i 
Sverige. Utfallet för både revisorernas och företagens del beror på förhållandena i den 
specifika revisionsbyrån respektive det specifika företaget. Dock borde relationerna 
mellan dels principalen och revisorn och dels mellan principalen och agenten till viss 
del förbättras genom Sarbanes-Oxley Act. Detta då åtskillnaden mellan konsultation 
och redovisning genom den så kallade niopunkterslistan kommer leda till en tydligare 
arbetsroll för revisorerna samt förhoppningsvis även medföra till ett större oberoende 
gentemot företagsledningen. Vad gäller relationen mellan principalen och agenten 
skapar Sarbanes-Oxley Act en bra grund till en effektiv intern kontroll och till att 
företagets räkenskaper blir mer rättvisande. Dock är det fortfarande oklart huruvida 
lagen kan leda till att alla kryphål täpps igen då det i grund och botten är de etiska och 
moraliska värderingarna hos de berörda som måste förändras.   



Abstract 
 
Title: Sarbanes-Oxley Act - How do the accountants’ job change and how affects the 
internal control in American subsidiaries active in Sweden? 
 
Seminar-date: The 10th of June, 2005. 
 
Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 ETCS), 
Major - Accounting 
 
Authors: Djana Jamakosmanovic and Emma Wernberg  
 
Advisors: Per Magnus Andersson, Carl Hellberg 
 
Companies and accounting firms: FMC FoodTech, Levi Strauss Sweden, Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG and Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
 
Five key words: Sarbanes-Oxley Act, internal control, implementation, accounting, 
changes 
 
Purpose: The purpose is to describe and analyse how accountants’ job change per 
adoption to Sarbanes-Oxley Act and how the law affects the internal control in 
American subsidiaries active in Sweden. 
 
Methodology: By analysing the existent law, published literature and articles, we 
have per a theoretical study which is based on the agency theory, treated accountants 
and companies. The objective with this course of action was to create an image of 
how these two actors will be affected by Sarbanes-Oxley Act. Further we have 
performed an empirical study to examine in what way the law in practice has affected 
and will affect the accountants’ job and the internal control in companies.  
 
Conclusions: The relationship between the actors of the agency theory has been 
disturbed, especially between the principal, i.e. the stockholders, and the accountant, 
but also between the principal and the agent, i.e. the corporate management. We can 
not in advance generalise if and in what extension the Sarbanes-Oxley Act will affect 
the accountants’ jobs, which is also the case for the American subsidiaries active in 
Sweden. The outcome for both the accountants and for the companies depends on the 
conditions in the specific accounting firm and in the specific company. However, the 
relationship between the principal and the accountant and between the principal and 
the agent should, in a certain extent, improve by the Sarbanes-Oxley Act. That is 
because the distinction between consultation and accounting will lead to a more 
evident roll for the accountants and hopefully also lead to a greater independence vis-
à-vis the corporate management. About the relationship between the principal and the 
agent, the Sarbanes-Oxley Act creates a good base to an effective internal control and 
to more true and fair books of accounts. Though it is still unsure however the law will 
block every loophole because in the end it is still the ethical and the moral values that 
have to change.  
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1. Inledning 
 
 
 
 
 
I detta inledande kapitel avser vi att upplysa läsaren om vår uppsats syfte och den problemdiskussion 
som har lett fram till den slutgiltiga frågeställningen. Dessutom vill vi ge läsaren en första inblick i vårt 
valda ämne genom att inleda kapitlet med en allmän bakgrundsbeskrivning. Den allmänna 
bakgrundsbeskrivningen övergår sedan till en diskussion kring ämnets angelägenhet för att mynna ut i 
en frågeställning som uppsatsen avser att svara på. För att tydliggöra uppsatsens upplägg har vi 
slutligen ett avsnitt som behandlar dennes disposition.  

 
 

1.1 Bakgrund 
 
Enron-skandalen var ett faktum under hösten 2001. Enrons oriktiga användning av de 
så kallade SPE: s (Special Purpose Entities) för att förbättra deras finansiella 
ställning, hade upptäckts. Med konkurs som faktum, uteblev betalningar till 
fordringsägare samtidigt som tusentals människor förlorade sina jobb och sina 
pensionsbesparingar. Skulden lades även på den externa revisionsfirman Arthur 
Andersen, som inte förhindrade Enron att försköna sina resultat.1 Företagsskandaler 
inträffar då och då, men skillnaden mellan dessa och Enron var att även revisorer och 
styrelsemedlemmar var inblandade.2 Många menar att revisionsfunktionen hade 
brustit, bland annat genom att revisionsbolag vid sidan av traditionell revision även 
verkat som konsulter.3   
 
Denna redovisningsskandal samt andra liknande ledde till en förtroendekris för 
revisionsprofessionen vilket i sin tur gav upphov till en ökad efterfråga för en 
strängare kontroll och reglering av både redovisning och revision. Kongressen i USA 
reagerade snabbt på denna förtroendekris genom att kongresstjänstemannen Michael 
Oxley och senatorn Paul Sarbanes framarbetade ett lagförslag som senare fick namnet 
Sarbanes-Oxley Act.4 
 
Sarbanes-Oxley Act trädde ikraft sommaren 20025 och omfattar bland annat interna 
och externa revisorer, företagsledning och bolagsstyrelse samtidigt som regelverket 
ska tillämpas extraterritoriellt.6 Eftersom Sarbanes-Oxley Act bland annat kräver att 
alla ställningstaganden och bedömningar ska dokumenteras, att kontroller testas och 

                                                 
1 Finansinspektionen. Enron – lärdomar för finansiell tillsyn, s. 6ff, 2002-05-15.  
2 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. xi, 2004.  
3 Sjölin, Claes. ”En bransch söker ny struktur”, Balans nr. 3, 2003. 
4 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003.  
5 Ibid. 
6 Bergman Marcus, Carina & Holm, Anders. ”FAR:s nya yrkesetiska regler”, Balans nr.5, 2003. 
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att även dessa tester dokumenteras7, kan detta innebära stora förändringar och därmed 
stora omkostnader för berörda bolag.  
 
De flesta revisionsbolag har fram tills Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande erbjudit 
sina klienter revision och konsulttjänster som integrerade affärsjuridiska tjänster. 
Revisionsbolagen har kunnat tjäna minst lika mycket på sina konsulttjänster som på 
dess ursprungliga revisionsverksamhet.8 Den primära funktionen med revision är att 
ge trovärdighet till företagens finansiella rapporter, vilket har kommit att ifrågasättas 
då en revisor i vissa fall har reviderat sina egna råd.9 
 
Majoriteten av de största amerikanska bolagen hade den 15 november 2004 som 
deadline för implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Då det samma även gäller 
flertalet amerikanska dotterbolag verksamma i Sverige, är ämnet för närvarande 
mycket aktuellt.10  
 
 

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
 
I dagsläget kan det vara svårt för både revisorer och företag att uppfatta vilken 
inverkan Sarbanes-Oxley Act kommer att ha på respektive verksamhet i praktiken. 
Lagen ställer hårdare krav på oberoende och professionalism hos revisionsföretagen. 
Samtidigt förbjuds revisorer till att både vara konsulter och utföra revision för samma 
bolag.11 Dessutom ökar kraven på företagen vad gäller dess interna kontroll, 
redovisning och informationsutlämning till marknaden.12  
 
Det faktum att lagen Sarbanes-Oxley Act skiljer sig från tidigare lagstiftning då den 
är mer detaljerad13 och sanktionerna är hårdare, kan leda till stora förändringar för 
revisorer och företag. Den mer detaljerade lagstiftningen syftar bland annat till att 
förändra förhållandet mellan företagsledningen och de externa revisorerna. Frågan är 
om denna lag kan leda till en mer professionell relation mellan dessa två parter. Ännu 
en förändring Sarbanes-Oxley Act medför är det fokus som läggs på företagens 
interna kontroll. Visserligen kan detta ses som positivt då många företag i dagsläget 
kan behöva någon sorts storstädning i sin bokföring men frågan är om detta kommer 
leda till att företagens redovisning blir rättvisare i framtiden eller om det bara ses som 
något nödvändigt ont.  
 

                                                 
7 Bernhardtz, Michael & Hult, Anders. ”Otydligt om internkontroll”, Dagens Industri, 2004-10-04. 
8 Sjölin, Claes. ”En bransch söker ny struktur”, Balans nr. 3, 2003. 
9 Ibid. 
10 Dimming, Thomas; rådgivare och jurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2004-
12-14. 
11 Petersen, Leif. ”Kan vi lita på revisorn?”, Svenska Dagbladet, 2002-02-27.   
12 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003.  
13 Holmquist, Bengt. ”Sommaren då revisorerna hamnade i hetluften”, Balans nr. 8-9, 2002. 
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Eftersom lagen främst är utformad efter amerikanska förhållanden och ägarsystem 
men även ska tillämpas av företag verksamma i andra länder14, kan detta innebära 
stora omställningar för de revisionsbolag och de företag som är verksamma i Sverige 
men som även redovisar enligt den amerikanska lagstiftningen. Sarbanes-Oxley Act 
är väldigt detaljerad i jämförelse med svensk praxis och lagstiftning15 och för att 
svenska företag och revisionsbyråer ska kunna implementera lagen fullt ut, kan det 
tänka sig att detta kommer leda till en förändring av tankesätt och sätt att arbeta på. 
Det är dessa förändringar och dess eventuella konsekvenser som vi är intresserade av 
att undersöka.  
 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion utvecklades följande frågeställningar; 
 

- Vilka är intressenterna inom bolagsstyrningen och hur påverkas de av nya 
direktiv, i detta fall Sarbanes-Oxley Act? 

- Hur syftar Sarbanes-Oxley Act till att säkerställa en bättre redovisning jämfört 
med tidigare regler och lagar? 

- Hur förbereds den omfattande implementeringen av Sarbanes-Oxley Act?  
 
Dessa frågeställningar utmynnade sedan till vårt syfte med denna uppsats, viket 
presenteras nedan.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva och analysera hur revisorernas arbete förändras genom 
införandet av Sarbanes-Oxley Act samt hur denna lag påverkar den interna kontrollen 
i amerikanska dotterbolag verksamma i Sverige.  
 
 

1.4 Disposition 
 
I kommande kapitel, kapitel 2, redogör vi för hur vi har gått tillväga under arbetets 
gång. För att öka uppsatsens trovärdighet skildrar vi de vägval vi stått inför, varför vi 
har valt de vägar vi har gjort samt hur dessa val kan ha påverkat det slutliga resultatet. 
Vidare redogör vi så tydligt som möjligt för de problem vi stött på i samband med 
teori, empiri och analys.  
 
Med intentionen att skapa förståelse för vårt valda ämne inleder vi kapitel 3 med en 
översiktlig beskrivning av corporate governance och agentteorin då dessa bland annat 
behandlar de aktörer vi har för avsikt att studera, dvs. revisorer och företag. Därefter 
följer en översiktlig beskrivning av den nya lagen Sarbanes-Oxely Act vilken sedan 

                                                 
14 Sjöshult, Fredrik. ”Nya lagar i USA en ren guldgruva för revisorer”, Dagens Industri, 2004-10-11. 
15 Holmquist, Bengt. ”Sommaren då revisorerna hamnade i hetluften”, Balans nr. 8-9, 2002. 
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förtydligas ytterligare i fyra delavsnitt som följer lagens uppdelning. Dessa delavsnitt 
övergår sedan till ett enskilt stycke som mer på djupet belyser på vilket sätt Sarbanes-
Oxley Act kan förändra den interna kontrollen hos ett företag. Avslutningsvis 
behandlar vi de förändringar och eventuella konsekvenser Sarbanes-Oxley Act 
kommer att innebära för berörda revisorer och företag.  
 
Avsikten med kapitel 4 är att få en förankring till verkligheten genom egna intervjuer 
med berörda revisorer om det vi tagit upp i teorin angående förändringar och 
eventuella konsekvenser den nya lagen kan medföra. Vi har valt att först beskriva de 
empiriska data som framkommit vid våra intervjuer för att sedan sammanfatta och 
analysera denna samt återknyta till tidigare presenterad teori.  
 
Även i kapitel 5 är avsikten den att få en förankring till verkligheten genom 
intervjuer genomförda med anställda på berörda företag om förändringar och 
eventuella konsekvenser Sarbanes-Oxley Act kan leda till. Först beskriver vi de data 
som framkommit vid våra intervjuer för att sedan, så som i föregående kapitel, 
sammanfatta och analysera denna samt knyta an till tidigare presenterad teori.  
 
I kapitel 6 belyser vi de slutsatser som vi anser vara av störst vikt och knyter an till 
våra inledande frågeställningar och syfte. Därefter presenterar vi framtida eventuella 
konsekvenser Sarbanes-Oxley Act kan medföra för att sedan avsluta med förslag till 
fortsatt forskning. 
 
För att läsaren ska kunna ta ställning till vår uppsats trovärdighet, återfinns i bilaga 1 
och 2 de underlag som använts vid intervjuerna med revisorerna respektive företagen.   
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2. Metod 
 
 
 
 
 
Vi avser att i detta kapitel beskriva de metoder som vi har använt vid insamlingen, användandet och 
analysen av vårt material. Framarbetandet av denna uppsats har varit en lång process där vi har ställts 
inför många vägval. Dessa kommer vi att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för nedan. 
Avsikten med detta är att möjliggöra en kritisk granskning för läsaren, så att denne själv kan ta 
ställning till vår uppsats reliabilitet och validitet.  

 
 

2.1 Vald metod 
 
Under arbetets gång har inriktningen på uppsatsen ändrats ett antal gånger till att 
alltmer belysa Sarbanes-Oxley Act utifrån agentteorin. Detta eftersom lagen i princip 
berör de tre aktörer som agentteorin behandlar dvs. revisorer, företag och ägare. 
Genom att lagen ställer, som vi tidigare nämnt, hårdare krav på både revisorerna och 
företagen, förändras därmed aktieägarnas situation. Aktieägarna bör, efter lagens 
ikraftträdande, få bättre insyn och bättre information om företagets finansiella 
ställning.  
 
I vår uppsats fokuserar vi på två av dessa tre aktörer; revisorerna och företagen. Detta 
gör vi först i en teoristudie där vi behandlar revisorerna och företagen utifrån befintlig 
lagtext samt publicerad litteratur och artiklar. Syftet med detta tillvägagångssätt är att 
skapa en bild av hur dessa två aktörer påverkas av Sarbanes-Oxley Act. Aktieägarna 
kommer, så som i Sarbanes-Oxley Act, att behandlas indirekt i samband med de två 
övriga aktörerna. 
 
Vidare utför vi en empiristudie som består av två delstudier för att undersöka på 
vilket sätt Sarbanes-Oxley Act i praktiken har påverkat eller kommer att påverka 
revisorernas arbete samt berörda företags interna kontroll. Detta gör vi genom 
intervjuer med revisorer och företag. Frågorna som vi har använts oss av vid dessa 
intervjuer har huvudsakligen framkommit under bearbetningen av teorin. Dessa 
frågor utvecklades sedan efter vår intervju med Thomas Dimming, jurist och 
rådgivare på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är sakkunnig inom Sarbanes-
Oxley Act. Denna intervju genomförde vi för att klargöra vissa funderingar som 
uppkom i början av vårt arbete med denna uppsats.  
 
Den första delstudien syftar till att beskriva hur revisorernas arbete kommer att 
förändras vid införandet av Sarbanes-Oxley Act. Vidare tar vi även upp vad 
revisorerna anser om denna lag samt vad de tror lagen kan uppnå för 
kvalitetsförbättringar i redovisningen. För att få en bättre inblick i hur företagen 
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påverkas av Sarbanes-Oxley Act men även vad de anser om lagens funktionalitet, 
ansåg vi att det var lämpligt att utföra intervjuer med företag som befinner sig i 
implementeringsfasen. Denna redogörelse valde vi att avskilja till en egen delstudie, 
vår andra delstudie.  
 
Vid analyserna av dessa två delstudier har vi utgått ifrån de presenterade data som 
återfinns i teorikapitlet. Vi har sedan jämfört denna teori med de data som 
framkommit vid de intervjuer som vi genomfört med revisorer och företag. Detta för 
att undersöka om teorin avspeglar praktiken och uppmärksammar samma eventuella 
förändringar och konsekvenser vid införandet av lagen.   
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metodinriktning vilket var ett medvetet val då vår 
undersökning snarare syftar till att skapa en förståelse för konsekvenserna av 
Sarbanes-Oxley Act, än att kvantifiera detta fenomen. En kvantitativ metodinriktning 
var inte ett möjligt tillvägagångssätt på grund av svårigheten att få tag på 
amerikanska dotterbolag verksamma i Sverige som på ett eller annat sätt arbetar med 
Sarbanes-Oxley Act. Vi hade förhoppningen om att revisionsbyråerna skulle hjälpa 
oss med detta, men eftersom de omges av sekretess vad gäller informationsutgivning 
om deras klienter, var inte detta ett möjligt tillvägagångssätt.  
 
Kvalitativa metoder möts ofta med långt större skepsis än kvantitativa.16 Detta på 
grund av att resultaten kan uppfattas som mer subjektiva. Utgångspunkten för 
forskning är de fördomar och den förförståelse som individer har. Varje 
forskningssituation präglas av dessa.17 Det kvalitativa synsättet går ut på att det finns 
saker som samhällsforskare inte kan förstå om de inte sätter sig in i situationen och 
ser den utifrån de undersöktas synvinkel. Forskaren försöker på så sätt se de fenomen 
han eller hon studerar inifrån.18 För att öka förståelsen i denna studie har vi, som ovan 
nämnt, varit i kontakt med revisorer på olika revisionsbyråer samt två företag som 
befinner sig olika långt i implementeringsfasen av Sarbanes-Oxley Act. Även om 
revisionsbyråer och berörda företag arbetar på liknande sätt, kan de ändå ha olika 
åsikter och erfarenheter av Sarbanes-Oxley Act samt arbetssättet med denna.  
 
En fördel med den kvalitativa metoden är att den information vi finner oftast har en 
högre validitet än vid användandet av en kvantitativ metod. Anledningen till detta är 
att den kvalitativa metoden ger en större närhet till de intervjuade och möjliggör 
djupare analyser av ämnet, medan den kvantitativa metoden mer går på bredden och 
leder till generaliseringar. En högre validitet sker dock på bekostnad av en lägre 
reliabilitet då det dels finns risk för att urvalet inte är representativt och dels för att 
intervjuaren omedvetet påverkar respondentens svar.19 
 
 

                                                 
16 Holme, I. M. och Solvang, B. K.; Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
91, 1997. 
17 Ibid. s. 95. 
18 Ibid. s. 92.    
19 Ibid. s. 164f. 
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2.2 Vägval 
 
Under arbetets gång har vi blivit tvungna att göra vissa vägval som vi noggrant 
kommer att redogöra för nedan. Detta så att läsaren själv ska kunna ta ställning till 
uppsatsens trovärdighet och giltighet. Vidare hoppas vi att detta även ökar läsarens 
förståelse för vårt arbete och vårt syfte.  
 
 

2.2.1 Teoristudie 
 
För att ta till sig den senaste informationen inom det valda ämnet, har vi använt oss 
av litteratur och vetenskapligt publicerade artiklar i tidskrifter. Dessa kan 
klassificeras som sekundärdata då de är data som redan finns insamlade i något annat 
sammanhang.20 För att få information om den nya lagen, Sarbanes-Oxely Act, sökte 
vi först efter artiklar via Internet med sökord såsom ”SOX”, ”Sarbanes-Oxley Act”, 
”SOA”, ”intern revision” och ”intern kontroll”. Vi sökte på olika revisionsbyråers, 
ekonomitidningars och dagstidningars hemsidor. Vidare använde vi oss av databaser 
som exempelvis ”Affärsdata” och ”Google”. Internet visade sig vara en utmärkt källa 
även då det gällde att finna lagtexten Sarbanes-Oxley Act. För att komplettera den 
funna informationen från Internet, sökte vi även information med hjälp av 
sökmotorerna Lovisa och Libris via Universitetsbiblioteket i Lund. Vi begränsade oss 
inte bara till att söka information på närliggande bibliotek utan gjorde även fjärrlån. 
Böckerna vi lånade var bland annat vanliga faktaböcker om Sarbanes-Oxley Act.  
 
Förutom informationssökning angående Sarbanes-Oxley Act, har vi även sökt 
information om ramverket ”Internal Control – Integrated Framework” utgiven av 
COSO. COSO står för Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission och är en privat organisation vars uppgift är att förbättra kvaliteten i den 
finansiella rapporteringen bland annat genom effektiv intern kontroll.21 COSO har 
framarbetat ett ramverk, ”Internal Control – Integrated Framework”, för hur 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act, och framför allt sektion 404, ska gå 
tillväga.22 Anledningen till att vi sökte information om detta ramverk var för att 
sektion 404, till skillnad från andra sektioner i Sarbanes-Oxley Act, inte är lika 
informativ och anger inte på vilket sätt implementeringen av lagen ska gå till väga.  
 
Vid datainsamlingen har vi studerat främst material som har publicerats på engelska, 
detta då merparten av den tillgängliga informationen ges ut i USA. Både lagtexten 
och sammanfattningen av ramverket från COSO, men även allt material som 
inhämtats från revisionsbyråerna, är på engelska. Vidare har vi tagit del av 
information som finns publicerad i Sverige för att få en inblick i hur revisorer, 
berörda företag samt analytiker ser på införandet av Sarbanes-Oxley Act.  

                                                 
20 Halvorsen, K.; Samhällsvetenskaplig metod, s. 72, 1992. 
21 www.coso.org, 2004-12-12. 
22 Ibid. 
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En naturlig målsättning med varje undersökning är att ha så reliabel, d.v.s. pålitlig, 
information som möjligt.23 Vi är medvetna om att då vi till största delen har använt 
oss av sekundärdata kan sållningsprocessen påverkas av tillfälligheter som leder till 
att vi får ett systematiskt skevt material. Vad gäller sekundärdatas ursprung är det av 
intresse att undersöka vem upphovsmannen är samt vilket samband som finns mellan 
denne och den verklighet han eller hon beskriver.24 Lagen Sarbanes-Oxley Act samt 
sammanfattningen av ”Internal Control – Integrated Framework” från COSO anser vi 
ha hög reliabilitet. Den förstnämnda är en redan gällande lagtext och den sistnämnda 
är ett ramverk som godkänts av majoriteten av de amerikanska och andra 
internationella redovisnings- och revisionsorganisationer25. Anledningen till att vi 
inte beaktar andra ramverk om intern kontroll så som CoCo – ”The Control Model” 
eller Turnbull Report – ”Internal Control: Guidance for Directors on the Combined 
Code” är att COSO:s ramverk är det mest erkända och använda ramverk av alla.26 
Vidare anser vi att revisionsbyråernas material avseende lagens implementering är 
relativt pålitliga. Detta då dessa är väldigt snarlika i sitt innehåll. Något som dock bör 
uppmärksammas är att revisionsbyråerna trots allt försöker sälja en tjänst till sina 
kunder. Därför är det inte omöjligt att de försöker skapa en viss oro hos sina 
befintliga och potentiella kunder för att sälja mer av sina tjänster. Deras material 
skulle därför kunna överdriva effekterna av implementeringsarbetet. Sett ur en annan 
synvinkel borde dock denna informations trovärdighet kunna ses som hög då 
revisionsbyråerna såsom KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte samt Ernst & 
Young, har en god rennomé inom revisionsprofessionen.  
 
Även Robert R. Moellers bok om Sarbanes-Oxley Act, anser vi vara en pålitlig källa 
eftersom författaren är en erkänd expert inom internrevision i USA. De andra 
faktaböckerna som vi lånade, ansåg vi inte kunde tillföra något till uppsatsen 
eftersom de mer fungerade som guideböcker för chefer vars företag var i 
implementeringsfasen av Sarbanes-Oxley Act. Under vår teoriinsamling har vi hela 
tiden strävat efter att använda oss av allmänt erkända vetenskapliga tidsskrifter. Detta 
har resulterat i att vi till största delen har använt oss av artiklar publicerade i Balans 
och FAR INFO, men även artiklar publicerade i bland annat Financial Executive och 
CFO Europe. De artiklar som har publicerats i svenska medier av svenska journalister 
och analytiker, kan innehålla en viss grad av misstänksamhet gentemot Sarbanes-
Oxley Act. Då den amerikanska företagskulturen och redovisningspraxisen skiljer sig 
från den svenska, tror vi att det är lättare för de svenska skribenterna att vara kritiska 
mot denna nya lag. Det är även väsentligt att vara medveten om att det syfte vi har 
med vår uppsats kan påverka våra tolkningar av dessa sekundära källor.27  För att 
minska subjektiviteten i detta fall har vi, som vi tidigare nämnt, diskuterat våra 
tolkningar av Sarbanes-Oxley Act med en sakkunnig jurist och rådgivare, Thomas 

                                                 
23 Holme, I. M. och Solvang, B. K.; Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
94, 2001. 
24 Ibid. s. 131. 
25 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 104, 2004. 
26 www.deloitte.com; Moving Forward – A Guide to Improving Corporate Governance Through 
Effective Internal Control, 2004-11-09. 
27 Holme, I. M. och Solvang, B. K.; Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
134, 2001. 
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Dimming. För att skapa gynnsamma förutsättningar för en givande intervju skickade 
vi, ungefär en vecka före intervjutillfället, ett e-mail med våra intervjufrågor till 
Dimming. Informationen som vi fick fram vid detta tillfälle faller till största delen in 
under kategorin sekundärdata beroende på våra frågors karaktär.  
 
Något som också är väldigt viktigt för vår uppsats är att informationen som vi 
insamlat och använt oss utav är valid, d.v.s. giltig för uppsatsens syfte.28 All 
information som vi har funnit i samband med informationssökningen och 
bearbetningen har genomgått en successiv utsållning. Detta för att erhålla så valid 
information som möjligt för vår uppsats. Exempel på detta är att vi från första början 
trodde att vi skulle ha användning för Europakommissionens Åttonde bolagsdirektiv, 
men efterhand insåg vi att denna information inte var relevant för vår frågeställning. 
För att ytterligare öka validiteten i uppsatsen har vi hela tiden uppdaterat oss och sökt 
efter ny information för att undvika risken att den information vi har inte längre är 
giltig.  
 
 

2.2.2 Empiristudie - Revisorer 
 
Som ovan nämnt, har vi för avsikt att i denna uppsats bland annat skapa en ökad 
förståelse för förändringen av revisorernas arbete vid införandet av Sarbanes-Oxley 
Act. För att få en bättre inblick i hur arbetet kommer att förändras i praktiken av den 
nya lagen, ansåg vi att det skulle vara lämpligt att utföra intervjuer med berörda 
revisorer.  Därför har vi valt att i empirikapitlet först beskriva de empiriska data som 
framkommit genom våra intervjuer för att sedan analysera denna och knyta an till 
tidigare presenterad teori.  
 
Vid vårt urval av revisionsbyråer har inte antalet revisionsbyråer varit den avgörande 
faktorn utan deras världsomspänning, storlek samt graden av deras renommé. Vid 
urvalet av revisionsbyråer har vi utgått från den så kallade ”the Big Four”-gruppen, 
dvs. KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young. Anledning till att 
vi valde dessa fyra byråer är att de utgör de fyra största revisionsbyråerna i världen, 
de har ett gott världsomspännande anseende samt att deras publicerade material håller 
hög standard. Ytterligare ett skäl till varför vi valde dessa revisionsbyråer är på grund 
av att inte alla revisionsbyråer arbetar med Sarbanes-Oxley Act. De revisionsbyråer 
som varken upprättar eller bistår vid upprättandet av revisionsberättelser till bolag 
som faller under Sarbanes-Oxley Act, behöver inte ansöka om registrering hos det 
nya amerikanska tillsynsorganet ”Public Company Accounting Oversight Board”, 
PCAOB.  
Efter att ha valt ut de revisionsbyråer som vi ansåg vara lämpliga för vår studie, tog vi 
på ett tidigt stadium kontakt med dessa för att försäkra oss om att de var villiga att 
ställa upp på intervjuer. Det var i denna veva som vi kom i kontakt med de revisorer 
som senare skulle bli våra intervjuobjekt. Eftersom implementeringsarbetet med 
                                                 
28 Holme, I. M. och Solvang, B. K.; Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
94, 2001. 
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Sarbanes-Oxley Act är i full gång, var det inte alltid lätt att komma i kontakt med rätt 
person även om det oftast är mer än en person på dessa revisionsbyråer som kan 
klassificeras som experter inom vårt valda område. De personer som vi har intervjuat 
arbetar inte alla i dagsläget som renodlade revisorer, utan även som konsulter. 
 
För att skapa förståelse för förändringen av revisorernas arbete ansåg vi att 
telefonintervjuer med utvalda berörda revisionsbyråer var att föredra framför 
enkätstudier med ett större antal revisionsbyråer. Hade vi exempelvis skickat ut 
enkäter till alla revisionsbyråer i Sverige hade risken funnits att svaren inte hade 
kunnat användas då, som vi tidigare nämnt, inte alla revisionsbyråer arbetar med det 
fenomen vi studerar. Vad gäller intervjuerna med revisorerna på de utvalda 
revisionsbolagen har vi endast genomfört respondentintervjuer. En respondentintervju 
innebär att den intervjuade själv är delaktig i fenomenet vi studerar. Detta borde 
innebära att den intervjuade har en god inblick i ämnet men det skulle även kunna 
medföra att den intervjuade är mer subjektiv än vore fallet vid en intervju med där 
den intervjuade står utanför fenomenet.29  
 
För att underlätta den annars krävande intervjusituationen via telefonkonferens 
skickade vi, ungefär en vecka före intervjutillfället, e-mail med våra intervjufrågor till 
de revisorer som vi hade tagit kontakt med. Vi valde att utföra intervjuerna relativt 
sent i vår arbetsprocess, för att vi på så sätt skulle ha möjlighet att sätta oss in i ämnet. 
För att minska subjektiviteten i intervjufrågorna samt få den intervjuade till att berätta 
så mycket som möjligt självmant, försökte vi ställa så öppna frågor som möjligt. I 
efterhand kan vi konstatera att vi uppnått detta mål, då responsen från våra 
intervjuobjekt har varit god. Intervjuobjekten har varit väldigt tillmötesgående och 
långa diskussioner har förts vid varje frågeställning. Detta har lett till att vi har 
erhållit mer information än vad vi hade förväntat oss. För att låta läsaren ta ställning 
till huruvida våra frågor har varit ledande eller inte, har vi valt att bifoga det 
frågeformulär som vi använde oss av vid intervjuerna. Under dessa 
telefonkonferenser agerade en av oss som intervjuare medan den andra förde 
anteckningar över vad som sades. Detta för att underlätta att den intervjuande parten 
skulle kunna vara uppmärksam och flexibel i sina frågeställningar.  
 
En brist i vår empiriinsamling skulle kunna vara att vi, vid dessa telefonkonferenser, 
inte har haft någon möjlighet att notera icke-verbala reaktioner hos den utfrågade. 
Dock har vi, efter varje intervjutillfälle, skickat tillbaka svaren tillsammans med 
frågorna till den intervjuade för att verifiera att vi uppfattat svaren korrekt och att vi 
inte missat något väsentligt.  
 
Som vi tidigare nämnt säljer revisionsbyråerna trots allt en tjänst till befintliga och 
potentiella kunder. Eftersom Sarbanes-Oxley Act är en tvingande lag som i sin tur  
leder till att revisionsbyråerna kan komma att få fler uppdrag och kan debitera högre 
arvode, är vi väl medvetna om att reliabiliteten i våra intervjusvar till viss del kan ha 
minskat.  

                                                 
29 Holme, I. M. och Solvang, B. K.; Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 
104, 1997. 
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2.2.3 Empiristudie - Företag 
 
Precis som i empiristudien för revisorer har vi valt att först beskriva de empiriska data 
som framkommit genom våra intervjuer för att sedan analysera denna och knyta an 
till tidigare presenterad teori. Metodredovisningen har även i detta fall präglats av 
samma indelning. 
 
En avgörande faktor vid vårt val av företag har varit hur långt arbetet med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act har fortskridit. Detta för att kunna utläsa 
om olika företag uppfattar lagen olika beroende på hur mycket och hur länge de 
arbetat med den. Som vi tidigare nämnt hoppades vi att revisionsbyråerna skulle 
kunna namnge ett antal företag som arbetar med implementeringen av Sarbanes-
Oxley Act. Dock har den sekretess som råder hos revisionsbyråerna hindrat dem från 
att lämna ut dessa uppgifter varför vi fick använda oss av egna kontakter.  
 
Eftersom vi ämnade att skapa en djupare förståelse för det fenomen vi studerar ansåg 
vi att det var lämpligt att utgå ifrån två företag för vår empiristudie. De företag som vi 
ansåg lämpliga till vår undersökning var FMC FoodTech samt Levi Strauss Sweden. 
Dessa är dotterbolag till de amerikanskregistrerade bolagen FMC Technologies Inc. 
samt Levi Strauss & Co. Anledningen till att dessa två valdes ut var på grund av att 
de har kommit olika långt i implementeringsfasen av Sarbanes-Oxley Act. Ytterligare 
en anledning till att dessa två företag valdes var för att uppsatsgruppens medlemmar 
själv varit mer eller mindre delaktiga vid implementeringen av lagen på båda dessa 
företag. Detta kan visserligen leda till att subjektiviteten i uppsatsen ökar, men 
samtidigt kan det vara till en fördel vid skapandet av intervjufrågorna och vid 
tolkningen av dessa svar.  
 
Precis som vi på ett tidigt stadium tog kontakt med revisionsbyråerna, kontaktade vi i 
samma veva även ovan nämnda företag för att försäkra oss om deras disponibilitet.  
Trots att implementeringsarbetet på ett eller annat sätt var i full gång på dessa två 
företag var de anställda väldigt tillmötesgående och tog sig tid att diskutera våra 
frågor. Eftersom Sarbanes-Oxley Act inte bara påverkar ekonomiavdelningen, utan 
även hela företaget, har vi intervjuat anställda på olika avdelningar i företaget som på 
ett eller annat sätt berörs av implementeringsarbetet. Detta för att få en så 
differentierad undersökningsgrupp som möjligt.  
 
Som vi tidigare nämnt i syftet har vi för avsikt att även skapa en ökad förståelse för 
hur Sarbanes-Oxley Act kommer att påverka den interna kontrollen i amerikanska 
dotterbolag verksamma i Sverige. För att få en bättre inblick i hur den interna 
kontrollen kommer att förändras i praktiken av den nya lagen, ansåg vi att det skulle 
vara lämpligt att utföra intervjuer på plats med berörda företag. Även i denna 
delstudie har vi endast genomfört respondentintervjuer. Som vi tidigare nämnt kan 
detta innebära att den intervjuade är mer subjektiv men å andra sidan har de som är 
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inblandade i implementeringen den bästa inblicken i ämnet. Detta torde öka 
validiteten och reliabiliteten i uppsatsen.  
 
På motsvarande sätt som i empiristudien med revisorerna skickade vi, ungefär en 
vecka före intervjutillfället, e-mail med våra intervjufrågor till de anställda som vi 
hade tagit kontakt med. Intervjuerna med företagen utfördes under samma tidsperiod 
som intervjuerna med revisorerna. För att få den intervjuade att berätta så mycket 
som möjligt självmant samt minska subjektiviteten försökte vi att ställa så öppna 
frågor som möjligt. Även detta frågeformulär bifogar vi för att läsaren ska kunna ta 
ställning till vår objektivitet. Så som vid intervjuerna med revisorerna agerade en av 
oss som intervjuare medan den andra förde anteckningar över vad som sades.  
 
En svaghet i vår empiriinsamling skulle kunna vara bortfallet av anonymitet som 
uppkommer vid personliga intervjuer. Intervjuobjekt kan i dessa fall tänkas vara mer 
försiktig och diplomatisk i sina uttalanden än vid exempelvis enkätstudier.30 Så som 
vid intervjuerna med revisorerna skickade vi svaren tillsammans med frågorna till 
den intervjuade för att försöka eliminera brister i kommunikationen.  

                                                 
30 Andersen, I; Den uppenbara verkligheten, s. 176, 2002.  
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3. Teori 
 
 
 
 
 
För att lättare förstå vilka förändringar och eventuella konsekvenser Sarbanes-Oxley Act får för 
revisorerna och företagen samt för att ge en bättre översikt över dessa, anser vi att det krävs en viss 
bakgrundskunskap. Vi påbörjar därför detta avsnitt med corporate governance och agentteroin 
eftersom dessa teorier behandlar de aktörer vi har för avsikt att studera, dvs. revisorer och företag. 
Därefter övergår vi till att beskriva den nya lagen Sarbanes-Oxley Act. Detta gör vi först och främst 
översiktligt för att sedan, på ett så mångfasetterat sätt som möjligt, försöka belysa de skillnader den 
nya lagen kommer att innebära för revisorer och företag i förhållande till tidigare regler och lagar. 
Slutligen försöker vi att knyta samman all teori och komma till frågan i vårt avsnitt som behandlar 
förändringar och eventuella konsekvenser för revisorer och företag till följd av Sarbanes-Oxley Act.   

 

 

3.1 Corporate governance och agentteorin 
 
Corporate governance, som syftar till att styra och kontrollera företaget på bästa sätt, 
har på kort tid blivit ett återkommande diskussionsämne runt om i världen. Denna 
gång är det förhållandena i privatägda, börsnoterade aktiebolag som står i centrum.31    
 
Corporate governance har sitt ursprung i USA och i den starka ägarspridning som 
redan under 1900-talets början kom att karakterisera många amerikanska 
storföretag.32 Den huvudsakliga finansieringskällan utgörs av aktiekapital, i såväl 
USA som Storbritannien.33 Den starka ägarspridningen som karakteriserar 
företagsstrukturen i dessa två länder har gett upphov till en debatt vars problem 
bottnar i en intressekonflikt mellan ägare och företagsledning.34 Anledningen till att 
övriga Europa inte har haft en så stark corporate governance-debatt beror på att 
Kontinentaleuropa skiljer sig på många sätt från både USA och Storbritannien i fråga 
om styrning och kontroll. En mindre andel av storföretagen i Kontinentaleuropa är 
börsnoterade och den huvudsakliga finansieringskällan utgörs inte av aktiekapital, 
utan av upplånat kapital.35  
 
Intressekonflikten mellan ägare och ledning skapar ett ”principal-agent”-problem som 
återfinns i den så kallade agentteorin.36 Denna teori fokuserar speciellt på relationer 

                                                 
31 Skog, Rolf. ”Corporate governance – den internationella utvecklingen”, FAR INFO nr. 11, 2002.  
32 Ibid.  
33 Artsberg, K. Redovisningsteori -policy och –praxis, s. 89, 2003.  
34 Skog, Rolf. ”Corporate governance – den internationella utvecklingen”, FAR INFO nr. 11, 2002.  
35 Ibid. 
36 Ibid.  
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mellan olika aktörer inom redovisningsområdet och utgår ifrån att såväl principal, i 
detta fall aktieägarna, som agent, i detta fall företagsledningen, är rationella och vill 
maximera sin nytta på bekostnad av den andra parten. Ett exempel kan vara att 
företagsledningen väljer en redovisningsmetod som ger högre vinst om deras egen 
ersättning är relaterad till vinstnivån. Således anlitas en utomstående aktör, en revisor, 
som kommer att fungera som en kontrollfunktion för att säkerställa en sann och 
rättvis informationsrapportering från agenten till principalen. Detta eftersom 
redovisningsinformationen från företaget är ett av de huvudsakliga verktygen 
principalen använder för att få en uppfattning om hur agenten förvaltar bolaget. 
Problematiken är dock att principalen ibland kan misstänka att revisorn inte handlar 
efter företagets bästa utan efter agentens önskemål.37 Ett tydligt exempel på detta var 
den tidigare nämnda Enron-skandalen där revisionsbolaget Arthur Andersen inte 
förhindrade företaget att försköna sin finansiella ställning. Revisorn ska enligt praxis 
vara oberoende i sin relation till både agenten och principalen. Oberoendet kan dock 
ifrågasättas, dels då revisorn i princip tvingas att välja mellan att vara oberoende eller 
att behålla sin klient och dels då samma revisionsbyrå i vissa fall både reviderar och 
agerar konsult till samma företag.38  
 
Den senaste tidens händelser i det amerikanska näringslivet, med bland annat Enron, 
har infriat misstankarna om att revisorn inte handlar efter företagets bästa utan efter 
företagsledningens direktiv. Detta har lett till att förhållandena mellan agentteorins 
aktörer, dvs. främst mellan principalen och revisorn men även mellan principalen och 
agenten har rubbats. För att återskapa och förbättra balansen i relationerna mellan 
dessa tre aktörer, infördes skärpningar för bolag noterade på amerikansk börs i form 
av det amerikanska lagstiftningsinitiativet Sarbanes-Oxley Act.  
 
 

 
 
Figur 3.1: Agentförhållande. 
 
 

                                                 
37 Artsberg, K. Redovisningsteori -policy och –praxis, s. 89, 2003.  
38 Petersen, Leif. ”Kan vi lita på revisorn?”, Svenska Dagbladet, 2002-02-27.   
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Nedan kommer vi att utifrån agentteorin utförligare beskriva verktyget Sarbanes-
Oxley Act samt vad lagen kommer att innebära för revisorernas arbete och för 
företagens interna kontroll.   
 
 

3.2 Sarbanes-Oxley Act 
 
Sarbanes-Oxley Act anses vara den mest genomgripande förändringen av den 
amerikanska företagsslagstiftningen sedan Franklin D. Roosevelts tid.39 Lagen har en 
vidsträckt effekt och påverkar även svenska och europeiska bolag. Sarbanes-Oxley 
Act gäller för de bolag som är noterade på amerikansk börs eller marknadsplats samt 
de bolag som har inregistrerat lån hos Securities and Exchange Committee (SEC), 
den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen. Som vi ovan nämnt var 
implementeringsdatumet för majoriteten av de amerikanska bolagen den 15 
november 2004. Dock omfattas inte alla bolag av detta datum eftersom lagen 
klassificerar bolagen i tre grupper utifrån bland annat omsättning. För de bolag som 
har en årlig omsättning på mer än 75 miljoner dollar gäller implementeringsdatumet 
den 15 november 2004.40 Implementeringsdatumet skiljer sig även åt mellan de bolag 
som är noterade och de som har tagit upp lån på amerikansk börs och därmed är 
registrerade hos SEC. Bolag som inte är noterade men faller under Sarbanes-Oxley 
Act ska implementera lagen under år 2005.41 Som vi tidigare nämnt är det inte bara 
företag som omfattas av denna lag. Sarbanes-Oxley Act gäller även för de 
revisionsbyråer som reviderar de bolag som faller under lagen.42    
 
Syftet med Sarbanes-Oxley Act är att återställa investerarnas förtroende för 
aktiemarknaden och att garantera innehållet i företagets finansiella rapportering. 
Detta syfte ska uppnås genom fyra huvudsakliga åtgärder43; 
 

o Strängare krav på redovisning och information till aktiemarknaden. 
 
o Högre krav på revisorers oberoende och professionalism. 
 
o Krav på interna strukturer för revision och informationslämning till 

marknaden. 
 
o Strängare straff för brott mot lagen. 

 

                                                 
39 Pettersson, Lennart. ”Nya lagar gör att allt måste sparas”, Ny Teknik, 2004-06-02. 
40 Dimming, Thomas; rådgivare och jurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2004-
12-14. 
41 Ibid. 
42 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
43 Ibid. 
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Dessa åtgärder behandlas i de fyra inledande och mest väsentliga titlarna som lagen 
är uppdelad kring44;  
 

o Titel 1: Sektion 101-109 - ”Public Company Accounting Oversight 
Board” (PCAOB)45 
Detta tillsynsorgan ska övervaka de externa revisorer som reviderar de 
bolag som omfattas av denna lag. PCAOB har fått befogenhet till att 
även övervaka revisionsbyråer utanför USA:s gränser.46  

 
o Titel 2: Sektion 201-209 - ”Auditor Independence” 

Här behandlas det högre kravet på revisorernas oberoende och 
professionalism. Dessutom begränsar denna sektion revisorns roll 
gentemot dess klient och håller isär revision och rådgivning.47  

 
o Titel 3: Sektion 301-308 - ”Corporate Responsibility” 

Denna sektion tar upp den så kallade revisionskommittén samt 
ledningens och styrelsens ökade ansvar för riktigheten i företagets 
finansiella rapporter.48   

 
o Titel 4: Sektion 401-409 - ”Enhanced Financial Disclosures”49 

Denna del tar upp krav på mer detaljerad informationsredovisning, 
ökad intern kontroll samt krav på interna strukturer i företaget.50  

 
Sarbanes-Oxley Act innehåller ytterligare sju titlar, men dessa reglerar i huvudsak 
sanktioner och andra former av disciplinära åtgärder.51 Eftersom dessa titlar faller 
utanför vår uppsats syfte avser vi därmed inte att ta upp dem här. 

 
Som vi tidigare nämnt står det redan klart idag att lagen kommer att få avsevärda 
konsekvenser för både revisorer och företag. Nedan anges några exempel som redan 
kan skönjas i dagsläget;   
 

o Revisorerna får ytterligare ett tillsynsorgan, PCAOB. 
 
o En klarare uppdelning mellan revision och konsultation. 

 
o Utbyte av huvudansvarig revisor vart femte år. 

                                                 
44 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
45 Moeller, Robert R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 13, 2004.  
46 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
47 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 27ff, 2004.  
48 Ibid. s. 34ff. 
49 Ibid. s. 43. 
50 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
51 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 53ff, 2004. 
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o Tillsättande av oberoende revisionskommittéer. 
 

o Krav på att Vd:n och ekonomichefen intygar redovisningens 
riktighet.52 

 
 

3.3 Skillnader mellan tidigare och ny normgivning 
 
Med hänsyn tagen till denna uppsats syfte, kommer vi nedan att göra en mer 
djupgående redogörelse av de ovan nämnda fyra titlarna. Denna redogörelse kommer 
att basera sig främst på de största skillnaderna och förändringarna som Sarbanes-
Oxley Act medför för revisorernas arbete och företagens interna kontroll.    
 
 

3.3.1 ”Public Company Accounting Oversight Board” (PCAOB) 
 
Public Company Accounting Oversight Board är ett nytt tillsynsorgan, vars uppgift 
bland annat är att skydda investerarnas intresse. Denna tillsynsnämnd för revisorer 
har både undersökande och verkställande befogenheter och består av fem oberoende 
experter.53 Dessa fem experter är inte statliga tjänstemän utan privatanställda, som 
därtill är avlönade genom avgifter från dem de ska kontrollera dvs. 
revisionsbyråerna.54 De revisionsbyråer som upprättar eller bistår vid upprättandet av 
revisionsberättelser till de bolag som faller under Sarbanes-Oxley Act, ska ansöka om 
registrering hos PCAOB.55 Vidare ska detta tillsynsorgan upprätta och anta 
standarder och regler angående revision, kvalitetskontroll, etik och oberoende för att 
bättre klargöra standarder för god revisionssed. Detta innebär dessutom att 
tillsynsorganet ska inspektera de registrerade revisionsbyråerna, driva disciplinärende 
mot revisorer samt att övervaka efterlevnaden av relevanta lagar såsom Sarbanes-
Oxley Act. Detta tillsynsorgan har befogenhet att sätta igång en undersökning av 
revisionsbyråerna utan anmälan eller annan speciell anledning.56   
 
För att en revisionsbyrå ska kunna registreras, måste den garantera att utlämna 
information och tillhandahålla alla handlingar som krävs av PCAOB. Detta gäller 
även om den registrerade byrån använder en annan revisionsbyrås tjänst. I detta fall 
måste den registrerande byrån ansvara för att även den andra byråns handlingar ska 
finnas tillgängliga för tillsynsorganet.57 Utöver detta krävs ytterligare information. 

                                                 
52 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
53 Ibid. 
54 Malmqvist, Peter. ”Debatt: USA är ingen bra förebild i kampen mot börsrötan”, Dagens Industri, 
2003-01-29. 
55 Sarbanes-Oxley Act of 2002, § 101: (c). 
56 Markland, Björn. ”Sarbanes-Oxley-lagen”, FAR INFO nr. 8, 2002.  
57 Ibid.  
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Exempelvis krävs det att revisionsbyråerna ska redovisa de intäkter som de erhåller 
från sina klienter samt utförligt redovisa vilka personer från revisionsbyrån respektive 
från företaget som är inblandade i upprättande av revisionsberättelsen. Vidare ska 
även revisionsbyrån bland annat ge information om eventuella civilprocesser, 
brottsprocesser eller förvaltningsåtgärder i vilka byrån eller dess anställda är 
inblandade.58 Även om revisionsbyrån tillhandahåller all den information som krävs, 
kan denna ändå nekas registrering. All information, även tidigare konfidentiell, som 
insamlas i samband med registreringen kommer att bli offentliga handlingar.59    
 
Innan Sarbanes-Oxley Acts tillkomst, genomförde revisorerna stickprov på det 
reviderade företagets redovisning, som sedan kom till att utgöra en grund för 
bedömningen av företagets externa redovisning. En annan förändring som kommer 
med lagen är det faktum att revisorn tvingas till noggrannare granskning av företagets 
redovisning. Förutom den finansiella granskningen ska revisorn även presentera sina 
åsikter ifall de instämmer eller inte med företagsledningens slutsatser om den interna 
kontrollen. Dessutom ska revisorn bedöma om företaget har genomfört 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act på ett tillfredsställande sätt.60   
 
 

3.3.2 ”Auditor Independence” 
 
Som en följd av att den externa revisorns roll förändras, kommer den interna 
revisionsfunktionen att sättas mer i fokus än tidigare. Historiskt har interna och 
externa revisorer varit oberoende varandra. De externa revisorerna har varit ansvariga 
för de interna kontrollsystemens och de finansiella rapporternas rättvisande bild 
medan de interna revisorernas roll mer har varit att bistå företagets ledning med 
information. Distinktionen mellan de interna och de externa revisorerna förändrades i 
början av 1990-talet. De stora företagen började att outsourca den interna 
kontrollfunktionen till de externa revisionsbolagen, vilket passade företagsledningen 
och revisionskommittén. I allmänhet ansåg företagsledningen att de externa 
revisorerna hade en mer betydande roll för framarbetandet av de finansiella 
rapporterna, än de interna revisorerna. Dessutom ledde outsourcingen till lägre 
kostnader för företaget. Outsourcingen av den interna kontrollfunktionen blev en 
sakfråga i och med Enron-skandalen. Oberoendet kom till att ifrågasättas och med 
Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande förändrades synen på outsourcing av den interna 
kontrollfunktionen.61  
 
En så kallad niopunkterslista över förbjudna tjänster för företagets externa revisorer 
kom till att införas i och med Sarbanes-Oxley Act. Över lag innehåller denna lista 
förbud mot att den externa revisorn utför tjänster såsom bokföring, utformning och 

                                                 
58 Sarbanes-Oxley Act of 2002, § 102: 2 (E) & (F). 
59 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 15, 2004. 
60 Dimming, Thomas; rådgivare och jurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2004-
12-14. 
61 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 27-28, 2004. 
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implementering av finansiella informationssystem och investeringskonsultering. 
Även juridiska tjänster och andra experttjänster som inte har med revision att göra, är 
numera förbjudna.62 Detta har lett till att revisionsbyråerna bara kan utföra 
internrevisionstjänster åt företag som inte är deras så kallade externa 
revisionsklienter.63 Företagets revisionskommitté, dvs. en kommitté som utses av 
företagets styrelse och som har till uppgift att övervaka redovisningsmässiga och 
finansiella rapporteringsprocesser samt övervaka revisionen av företagets finansiella 
rapporter64, måste i förväg godkänna varje tjänst som utförs av en registrerad 
revisionsbyrå och som inte hänför sig till revision. Detta gäller framför allt 
skatterådgivning. Dock får inte en revisionsbyrå utföra någon av de icke 
revisionsrelaterande tjänsterna som ingår i den så kallade niopunkterslistan.65  
 
Experter inom detta område menar att revisionskommittén i första hand kommer att 
vända sig till de interna revisorerna med frågor som de tidigare direkt tog med den 
externa revisionsbyrån. Detta kommer i sin tur att leda till ökad respekt och ökat 
ansvar för de interna revisorerna.66 Sarbanes-Oxley Act innebär även att de externa 
revisorerna måste bytas ut var femte år. Tanken med detta är att samspelet mellan 
bland annat de interna och de externa revisorerna inte ska bli alltför familjärt.67  
 
 

3.3.3 ”Corporate Responsibility”  
 
Före Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande var den amerikanska lagstiftningen 
angående revisionskommittén inte lika omfattande, specifik och detaljerad som idag. 
Titel 3, dvs. ”Corporate Responsibility”, omfattar ett stort antal nya regler som berör 
revisionskommittén och förändrar dess roll och innebörd.68  
 
Varje medlem av revisionskommittén ska dels vara styrelseledamot och dels vara 
oberoende gentemot företaget. För att betraktas som oberoende får en medlem varken 
ta emot ersättning från företaget eller vara en närstående person till en i företaget eller 
i dess dotterföretag.69  
 
I fortsättningen ska företagets revisionskommitté vara totalt ansvarig för den eller de 
revisionsbyråer som företaget anlitar. Revisionskommittén ska utse företagets externa 

                                                 
62 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
63 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 29, 2004. 
64 Pihl, Hans & Nihlén, Jan-Hugo. ”Sarbanes-Oxley Act: Revisionskommittéer har inte samma 
befogenheter som Audit Committees”, Balans nr. 12, 2002.  
65 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
66 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 30, 2004. 
67 Alander, Gunilla. ”Extern rotation – analys av positiva och negativa effekter”, Balans nr. 11, 2002.  
68 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 34ff, 2004. 
69 Svernlöv, Carl & B:son Blomberg, Erik. ”Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 
redovisningsskandalerna”, Balans nr.1, 2003. 
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revisorer, övervaka deras arbete, bestämma deras ersättning samt lösa eventuella 
åsiktsskillnader mellan de externa revisorerna och företagets ledning.70 Dessutom ges 
revisionskommittén befogenhet till att anlita oberoende konsulter och andra rådgivare 
vid behov.71  
 
Ytterligare en uppgift som åläggs revisionskommittén är att upprätta instruktioner för 
att ta emot och behandla klagomål rörandes företags redovisning, internkontroll samt 
revisionsärenden.72 Externa revisorer har alltid haft ett rapporteringsansvar gentemot 
revisionskommittén. Denna rapportering har framförallt berört revisionsfrågor men 
även andra frågor relaterade till företagets redovisning. Vid Enron-skandalen 
upptäcktes det att kommunikationen mellan de externa revisorerna och 
revisionskommittén varit begränsad. Med Sarbanes-Oxley Act infördes konkreta krav 
på vad de externa revisorerna ska rapportera till revisionskommittén.73 Dessa krav 
omfattar bland annat rapportering angående tillämpad redovisningsprincip som kan 
anses vara kritisk samt alternativa redovisningsmetoder som har diskuterats med 
ledningen. Vidare ska de externa revisorerna även redogöra för deras egna förslag på 
lösningar till de aktuella redovisningsproblemen.74   
 
Sarbanes-Oxley Act höjer ribban för Vd:ns och ekonomichefens personliga ansvar för 
trovärdigheten i företagets finansiella rapportering. Vd:n och ekonomichefen ska 
intyga att de har granskat de finansiella rapporterna och att dessa inte innehåller några 
oriktiga uttalanden eller underlåter att uppge väsentliga förhållanden som är 
nödvändiga för att rapporterna inte ska vara vilseledande. Dessutom ska Vd:n och 
ekonomichefen intyga att redovisningshandlingarna och annan ekonomisk 
information, så vitt de känner till, i alla väsentliga hänseenden ger en rättvisande bild 
av bolagets finansiella ställning. Förutom upprättandet och underhållandet ska de 
även utvärdera och intyga effektiviteten av företagets interna kontroll vid varje 
kvartalsrapportering.75 Även om Vd:n och ekonomichefen har personligt ansvar för 
trovärdigheten i företagets finansiella rapportering, förväntas det av de interna 
revisorerna att de ska bidra till att den information som presenteras till Vd och 
ekonomichef blir korrekt och pålitlig.76 I och med Sarbanes-Oxley Act faller 
begreppet ”god tro” bort för Vd:n och ekonomichefen vad gäller intygandet av 
redovisningshandlingarna och annan ekonomisk information.77 Detta ställer krav på 
att Vd:n och ekonomichefen etablerar en god kommunikation med underordnade 
chefer för att vara medvetna om utförda revisioner, de mest väsentliga bristerna som 
uppmärksammats samt utförda åtgärder.78  

                                                 
70 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 34ff, 2004. 
71 Sarbanes-Oxley Act of 2002, § 301:5. 
72 Sarbanes-Oxley Act of 2002, § 301:4. 
73 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 33, 2004. 
74 Pihl, Hans & Nihlén, Jan-Hugo. ”Sarbanes-Oxley Act: Revisionskommittéer har inte samma 
befogenheter som Audit Committees”, Balans nr. 12, 2002.  
75 Sarbanes-Oxley Act of 2002, § 303: (a). 
76 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 37, 2004. 
77 Dimming, Thomas; rådgivare och jurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2004-
12-14. 
78 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 38, 2004. 
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Handlingar som kan uppfattas som bedrägliga, manipulativa eller missledande vid 
informationslämnande till en extern revisor, kommer i samband med Sarbanes-Oxley 
Act att klassificeras som olagliga.79 Bedrägeri, manipulation och missledning är 
starka ord i en miljö som ofta har kantas av diskussioner och kompromisser. Som vi 
tidigare tagit upp i uppsatsen har det kunnat konstateras att företagsledningen och de 
externa revisorerna innan Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande ofta hade en mer 
”vänskaplig” diskussion angående utformningen av de finansiella rapporterna. Lagen 
förbjuder numera denna typ av ”vänskaplighet” och förhållandet mellan 
företagsledningen och de externa revisorerna har kastats om. Företagsledningen 
måste idag acceptera de externa revisorernas påpekande och förslag till utformning av 
de finansiella rapporterna.80  
 
 

3.3.4 ”Enhanced Financial Disclosures” 
 
Titel 4 i Sarbanes-Oxley Act har som syfte att förbättra den finansiella redovisningen, 
minska intressekonflikten mellan styrelsen och ledningen samt ge ansvar till 
ledningen angående de interna kontrollerna.81  
 
Sektion 404, som återfinns under titel 4, är en av de största utmaningarna för de 
företag som faller under Sarbanes-Oxley Act. Det enda som återfinns i lagtexten är att 
Vd:n och ekonomichefen i en årlig interkontrollrapport ska utvärdera och intyga 
effektiviteten av företagets interna kontroll.82 För att uppfylla dessa krav måste 
företagen som faller under Sarbanes-Oxley Act implementera olika interna kontroller 
som syftar till att rättfärdiggöra företagets finansiella redovisning.  
 
Som vi tidigare nämnt fastställer PCAOB revisionsregler. Detta tillsynsorgan har 
ännu inte fastställt några officiella normer för granskning av intern kontroll.83 Det har 
länge pågått en debatt om vad intern kontroll innebär. Inte förrän år 1992 fastställdes 
ett allmänt ramverk för intern kontroll, ”Internal Control – Integrated Framework”, 
utarbetat av COSO, som blev en accepterad standard.84 Då PCAOB inte har en egen 
definition på intern kontroll skapar detta osäkerhet. Vissa företag har utgått från 
COSO:s ramverk vid implementeringen men har troligtvis mer arbete framför sig om 
PCAOB definierar intern kontroll annorlunda i framtiden.85 Företagen har dock 
genom användandet av COSO:s ramverk fått en skaplig förståelse för sina interna 
kontrollprocesser vilket kommer att underlätta anpassningen för PCAOB:s eventuella 
framtida definition av intern kontroll.  
 

                                                 
79 Sarbanes-Oxley Act of 2002, § 303: (a). 
80 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 40-41, 2004. 
81 Ibid. s. 43, 2004. 
82 Sarbanes-Oxley Act of 2002, § 404. 
83 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 104-105, 2004. 
84 www.coso.org, 2004-12-12. 
85 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 106, 2004. 
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Sarbanes-Oxley Act tar även upp etikregler som ska följas av alla anställda, inklusive 
chefer på högre nivå så som verkställande direktörer, företagsledning med flera. 
Etikreglerna har sedan 1990-talet varit ett aktuellt ämne hos de stora amerikanska 
företagen, men dessa regler gällde snarare de lägre skikten i organisationen än de 
högsta cheferna. Lagen idag reglerar inte innehållet i dessa etikregler utan fokuserar 
snarare på vikten av att såväl de högre cheferna som personalen ska omfattas av 
samma regler. 86 
 
 

3.4 Hur den interna kontrollen förändras genom 
implementering av ”Internal Control – Integrated 
Framework” 
 
Företag som faller under Sarbanes-Oxley Act måste i dagsläget implementera 
arbetsprocesser för att motverka bedrägeri. Detta görs genom att tillsätta och anpassa 
internkontroller i det dagliga arbetet.87 Fusk och bedrägeri hade inte tidigare 
sanktionerats fullt ut så som Sarbanes-Oxley Act gör idag eftersom definitions- och 
acceptansnivå skilde sig åt från företag till företag.88  
 
COSO:s ramverk ”Internal Control – Integrated Framework” indelas i fem 
samverkande delmoment; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt pågående övervakning. Dessa delmoment 
härrör från hur företagsledningen sköter företagets affärer och är integrerade i 
ledningsprocessen. Trots att arbetsprocesser för att motverka bedrägeri och 
säkerställa kontrollen måste inkludera dessa fem delmoment, läggs fokus på 
kontrollmiljön dvs. hur företagsledningen förmedlar kontrollmedvetenheten till de 
anställda.89  
 
 

3.4.1 Kontrollmiljön  
 
Kontrollmiljön i ett företag utgör grunden för hur ledningen utövar auktoritet och 
ansvar. Den påverkar även revisionskommitténs och styrelsens roll. Kontrollmiljön 
influerar även integriteten, de etiska värderingarna och kompetensen hos företagets 
anställda samt företagsledningens filosofi och ledarstil. Slutligen har kontrollmiljön 
inverkan på de fyra andra delmomenten som vi ovan nämnt.90 Organisationens 
historia och kultur spelar ofta en stor roll i att forma den interna kontrollmiljön. 
Företag som historiskt sett har haft en organisationskultur som präglats av hög kvalité 
                                                 
86 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 45-47, 2004. 
87 www.pwc.com; Key Elements of Antifraud Programs and Controls, 2004-11-10. 
88 www.coso.org; Internal Control – Integrated Framework. Executive Summary, 2004-12-12. 
89 www.coso.org; Internal Control – Integrated Framework. Executive Summary, 2004-12-12. 
90 Ibid. 
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i sina produkter och tjänster så väl som i sina räkenskaper, har indirekt utvecklat en 
god kontrollmiljö. I de företag där ledningen accepterar överträdelser i företagets 
policy och inte föregår med ett gott exempel, präglas organisationskulturen av en så 
kallad ”låt-gå”-mentalitet.91 Eftersom att 90 % av fusk och bedrägeri i ett företag 
begås av högre chefer, är det av stor vikt att utveckla en hållbar kontrollmiljö på alla 
nivåer i organisationen.92  
 
För att uppnå en tillfredsställande kontrollmiljö bör företaget implementera eller 
anpassa normer och regler i företaget. Som vi tidigare nämnt ska företagets etikregler 
idag även omfatta chefer på högre nivå. För att ytterligare säkerställa en god 
kontrollmiljö bör företagen regelbundet utvärdera personalens kompetens och 
uppmuntra till vidareutbildning. Före Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande styrdes ofta 
bolagsstyrelsen och revisionskommittén av den högsta ledningen. Med lagen kom 
självständigheten för dessa vilket också är ett viktigt inslag för kontrollmiljön. Även 
organisationsstrukturen är en viktig del. Genom att klargöra ansvarsområden undviks 
konflikter mellan individer.93 En undersökning av amerikanska företag som befinner 
sig i implementeringsfasen av sektion 404, påvisade att 19 % av de tillfrågade 
företagen hade upptäckt kontrollbrister i fördelningen av ansvarsområden.94 I 
organisationer där en klar ansvarsfördelning saknas utsättas företaget för en risk om 
personer utan befogenhet fattar felaktiga beslut.95  
 
Många företag har fram tills idag antingen inte haft en intern kontrollfunktion eller 
om en sådan existerat, inte utnyttjat denna. Med Sarbanes-Oxley Act har, som vi 
tidigare nämnt, den interna kontrollfunktionen fått en mer framträdande roll i 
företaget. Förändringar som har kommit till stånd har bland annat varit att upprätta en 
ny avdelning i företaget som handhar den interna kontrollfunktionen, om en sådan 
inte tidigare har existerat.96 
 
 

3.4.2 Riskbedömning 
 
Företagets riskbedömning är en identifiering och en analys av eventuella risker vid 
uppnående av företagets mål. Företaget bör överväga den potentiella risken för 
bedrägeri som en del av dess riskbedömningsprocess. Denna process bör genomföras 
i alla organisationsnivåer och i alla arbetsprocesser.97 Riskbedömningsprocessen 
täcker olika tillvägagångssätt för hur bedrägeri och tjänstefel kan inträffa. Denna 
process utvärderar dessutom företagets sårbarhet vid befogenhetsöverträdelser och 

                                                 
91 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 126, 2004. 
92 www.pwc.com; Key Elements of Antifraud Programs and Controls, 2004-11-10. 
93 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 127-133, 2004. 
94 Kersnar, Janet. ”Pay now, pay later”, CFO Europe November, 2004.  
95 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 127-133, 2004. 
96 Carpertner et al. ”A Changing Corporate Culture”, Journal of Accountancy, mars 2004. 
97 Moeller, R. R. Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules, s. 134, 2004. 
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andra former av bedrägeri. Syftet med denna riskbedömning är att granska vilka 
effekter bedrägeri och fusk kan få på företagets finansiella resultat.98  
 
I de företag som har implementerat Sarbanes-Oxley Act kan det redan urskiljas en 
förändring i bedömningen av företagets risker och kontrollbrister. Då en extern eller 
intern revisor identifierar en kontrollbrist åtgärdas denna direkt av de ansvariga, 
vilket tidigare inte var lika vanligt. En annan förbättring som har kunnat skönjas i 
samband med Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande är att medvetenheten om fler 
riskområden i företagets arbetsprocesser har ökat.99  
 
 

3.4.3 Kontrollaktiviteter 
 
Kontrollaktiviteter är policys och arbetsprocesser som ser till att företagsledningens 
beslut verkställs.100 Syftet är att ledningen ska upptäcka, förhindra och mildra 
bedräglig finansiell rapportering samt missbruk av företagets tillgångar. Dessa 
kontrollaktiviteter bör finnas i hela organisationen på alla nivåer och i alla 
arbetsprocesser.101  
 
Som vi tidigare nämnt kommer Vd och ekonomichef att bli personligen ansvariga för 
att de finansiella rapporterna ska visa en rättvisande bild av företaget. Eftersom Vd:n 
och ekonomichefen inte alltid kan ha full insyn i det bolag de representerar, men ändå 
ska vara ytterst ansvariga, måste de kunna lita på sina medarbetare. Stora 
börsnoterade företag har löst denna fråga genom att underordnade ekonomichefer 
samt vice Vd har varit tvungna att intyga att de siffror som de har rapporterat ger en 
rättvisande bild.102 
 
 

3.4.4 Information och kommunikation  
 
Effektiv kommunikation är en kritisk faktor för att försäkra framstegen med de 
arbetsprocesser som företaget implementerat för att motverka bedrägeri.103 
Kommunikationen från ledning till anställda och vice versa bör vara effektiv och 
inkludera de ovan nämnda kontrollaktiviteterna.104 För att kommunikationen ska vara 
effektiv bör den gå upp, ner och igenom hela organisationen. De företag som redan 
har implementerat Sarbanes-Oxley Act har även kunnat urskilja förändringar i 

                                                 
98 www.pwc.com; Key Elements of Antifraud Programs and Controls, 2004-11-10. 
99 Carpertner et al. ”A Changing Corporate Culture”, Journal of Accountancy, mars 2004. 
100 www.ey.com; Preparing for Internal Control Reporting, 2004-12-14. 
101 www.pwc.com; Key Elements of Antifraud Programs and Controls, 2004-11-10. 
102 Carpertner et al. ”A Changing Corporate Culture”, Journal of Accountancy, mars 2004.  
103 www.pwc.com; Key Elements of Antifraud Programs and Controls, 2004-11-10. 
104 www.deloitte.com; Moving Forward – A Guide to Improving Corporate Governance Through 
Effective Internal Control, 2004-11-09. 
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kommunikationen mellan ledningen och revisionskommittén då lagen ger 
revisionskommittén en mer aktiv roll i företaget.105  
 
Alla anställda bör vidare få klara indikationer på att företaget är seriöst vad gäller 
dess åtagande mot att förebygga fusk och bedrägeri. Genom att driva interna 
kampanjer om att företaget värdesätter och prioriterar både god finansiell 
rapportering och en hög etik och moral, visar ledningen vikten av Sarbanes-Oxley 
Act.106  
 
 

3.4.5 Pågående övervakning 
 
De interna kontrollprocesserna bör övervakas regelbundet för att företagsledningen 
ska kunna göra en rimlig bedömning av arbetsprocesserna för att motverka 
bedrägeri.107 Övervakningen bör inkludera både ledningens och de anställdas 
vardagliga arbetsuppgifter. Den interna kontrollen bedöms som mest effektiv då den 
är en del av företagets interna struktur. Räckvidden och frekvensen av enskilda 
utvärderingar beror på företagets ovan nämnda riskbedömning och om interna 
kontrollbrister upptäcks ska dessa rapporteras uppåt i hierarkin.108  
 
 

3.5 Förändringar och eventuella konsekvenser av den 
nya lagen 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera teorier angående förändringar och eventuella 
konsekvenser som en följd av den nya lagen. Dessa kommer vi sedan att jämföra med 
empirin som presenteras i kapitel 4 och 5.  
 
Sarbanes-Oxley Act kommer att ha en stor inverkan på revisionsprofessionen och 
förändra de börsnoterade företagens sätt att göra affärer. Det är troligt att Sarbanes-
Oxley Act kommer att ha en positiv psykologisk inverkan på investerarnas förtroende 
för finansiella rapporter. Emellertid kan det ifrågasättas till vilken grad Sarbanes-
Oxley Act kommer att kunna reducera sannolikheten för redovisningsbedrägeri i 
publika företag.109 
 
Som vi tidigare nämnt tillsattes ett nytt tillsynsorgan, PCAOB, för att bland annat 
övervaka revisionsbyråerna och deras arbetssätt. Dock kan det verka osannolikt att 
detta tillsynsorgan skulle kunna minska troligheten för misstag vid revision. En studie 

                                                 
105 Carpertner et al. ”A Changing Corporate Culture”, Journal of Accountancy, mars 2004. 
106 Ibid. 
107 www.pwc.com; Key Elements of Antifraud Programs and Controls, 2004-11-10. 
108 www.coso.org; Internal Control – Integrated Framework. Executive Summary, 2004-12-12. 
109 Tackett et al. ”Sarbanes-Oxley and audit failure”, Managerial Auditing Journal Vol.19, 2004. 
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av de största revisionsmisstagen gjorda under de senaste 30 åren i USA visar att det 
inte var avsaknaden av revisionsregler som ledde till dessa misstag, utan 
försummelsen av redan existerande regler. Därför verkar det osannolikt att genom att 
lagstifta fler regler och standarder eliminera revisionsmisstag.110  
 
Före Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande hade inte de externa revisorerna krav på sig 
att fokusera sitt revisionsarbete på att upptäcka bedrägeri. Upptäcktes bedrägeri 
förväntades det dock att detta rapporterades. Emellertid var revisorerna tvungna att 
utvärdera företagets interna kontrollsystem för att kunna besluta hur pass pålitliga 
dessa var och därmed avgöra i vilken utsträckning och inriktning revisionen skulle 
ha.  Som vi tidigare nämnt ställer Sarbanes-Oxley Act i dagsläget tydliga krav på att 
de interna och de externa revisorerna ska upptäcka bedrägerier som härrör från beslut 
tagna av den högsta ledningen.111 I samband med de omtalade företagsskandalerna i 
USA fördes en debatt bland de externa revisorerna om att företagsledningen medvetet 
hade dolt oriktig redovisning från dem. Om detta är ett riktigt och sant påstående kan 
det ifrågasättas om det är realistiskt att förvänta sig om de externa revisorerna i 
framtiden skulle kunna upptäcka bedrägeri och fusk av detta slag.112  
 
Ytterligare en förändring som kommer med lagen är det nära samarbete som ibland 
kunnat skönjas mellan företagsledningen och de externa revisorerna. Förut kunde det 
inträffa att företagsledningen begärde att få ta del av revisionsbyråns revisionsplan 
för att på så sätt minska sina revisionskostnader.113 Revisionsbyrån sattes därmed i en 
svår situation där de i princip tvingades välja mellan att vara oberoende eller att 
fortsätta ha detta företag som sin klient. Genom att företagsledningen kunde ta del av 
revisionsplanen kunde oriktig redovisning enklare döljas. I och med Sarbanes-Oxley 
Acts ”niopunkterslista” måste revisionsbyråerna i dagsläget arbeta mer icke-
transparent gentemot sina klienter.  
 
För att ytterligare förstärka revisionsbyråns oberoende är det i dagsläget 
revisionskommittén som anlitar den externa revisorn och inte som förr, 
företagsledningen. Dock kan det konstateras att företagets revisionskommitté inte är 
helt oberoende företagsledningen och dess intressen. Detta leder till att 
företagsledningen fortfarande har ett signifikant inflytande över valet av 
revisionsbyrå. Om denna byrå motsätter sig företagsledningens sätt att redovisa finns 
det en stor risk att denna revisionsbyrå kommer att bytas ut via revisionskommittén. 
Därmed kan det ifrågasättas hur en revisionsbyrå kan vara oberoende sin klient när 
denna klient har rätt att säga upp kontraktet med revisionsbyrån.114 För att undvika 
detta anser vissa intresseorganisationer att de börsnoterade företagen borde ha ett 
krav på sig att ingå ett bindande fyraårsavtal med en extern revisionsbyrå utan 
möjlighet att bryta detta i förtid. I dagsläget måste ett börsnoterat företag enligt 

                                                 
110 Tackett et al. ”Sarbanes-Oxley and audit failure”, Managerial Auditing Journal Vol.19, 2004. 
111 Sinnett M. William. ”Detecting Fraud: Will the New Rules Help?”, Financial Executive Vol. 20, 
2004. 
112 Ibid. 
113 Sinnett M. William. ”Detecting Fraud: Will the New Rules Help?”, Financial Executive Vol. 20, 
2004. 
114 Tackett et al. ”Sarbanes-Oxley and audit failure”, Managerial Auditing Journal Vol.19, 2004.  
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Sarbanes-Oxley Act byta ut den externa revisorn efter senast fem år. Dock finns det 
inget hinder för företaget att bryta kontraktet med den externa revisorn när som helst 
under de här fem åren. Om PCAOB beslutar sig för att gå efter 
intresseorganisationernas linje med att införa ett bindande fyraårsavtal, kommer detta 
innebära att de börsnoterade företagen måste ansöka hos PCAOB om att bryta ett 
avtal i förtid. Detta innebär att PCAOB kommer att ta det avgörande beslutet om ett 
giltigt skäl att bryta avtalet föreligger.115 Detta skulle kunna innebära att de externa 
revisorernas oberoende stärkts.   
 
Som vi tidigare nämnt kommer Sarbanes-Oxley Act innebära att revisionskommitténs 
roll och innebörd ändras. I dagsläget ska varje medlem av revisionskommittén utses 
av företagets styrelse, vara styrelseledamot samt vara oberoende gentemot företaget. 
Då revisionskommittén ska representera aktieägarnas intresse leder detta nya 
förfaringssätt vid val av revisionskommittémedlem till svårigheter för en individuell 
aktieägare att bli en kandidat i styrelsen utan företagsledningens godkännande. 
Externa styrelsekandidater kan bli valda utan företagsledningens godkännande, men 
vägen dit är kostsam och omständlig för företaget. Detta resulterar ofta i att 
sammansättningen av företagets styrelse snedvrids mot företagsledningens intressen 
istället för mot aktieägarnas.116 
 
Vägen till att öka investerarnas förtroende för de börsnoterade företagens finansiella 
rapporter är lång och mödosam. För att den verkställande direktören och 
ekonomichefen ska kunna intyga trovärdigheten i företagets finansiella rapportering 
krävs det en djupgående genomgång av företagets arbetsrutiner och dokumentering. 
Det är inte bara de finansiella rapporterna som ska gås igenom och testas utan även 
arbetsgången bakom dessa. Att implementera Sarbanes-Oxley Act kommer kräva mer 
tid och resurser än vad företagen kanske är medvetna om. En anledning kan vara att 
Sarbanes-Oxley Act inte är så detaljerad vad gäller hur långt ned i organisationen 
implementeringen av den interna kontrollen ska sträcka sig. Vid en första anblick kan 
ett företag få en felaktig uppfattning om vilket resurs- och tidsbehov 
implementeringen kräver. En bättre uppskattning av behoven kan ett företag först 
göra efter att arbetet med implementeringen påbörjats. Ytterligare en anledning till 
varför företagen inte avsätter tillräckligt med tid och resurser till Sarbanes-Oxley Act 
kan bland annat vara att implementeringen av International Financial Reporting 
Standards (IFRS) har haft en högre prioritering.117 Det är först nu som kostnaderna 
för lagens följdverkningar kan mätas. En undersökning som genomfördes i USA i juli 
2004 visade att den genomsnittliga kostnaden för implementeringen av Sarbanes-
Oxley Act i stora börsnoterade företag under det första året uppgick till mer än 2,4 
miljoner euro.118  
 
De eventuella fördelarna med detta lagförslag är för närvarande svåra att uppskatta 
och kvantifiera. Många företagsledare ifrågasätter om det är värt besväret att lägga så 

                                                 
115 Tackett et al. ”Sarbanes-Oxley and audit failure”, Managerial Auditing Journal Vol.19, 2004. 
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117 Kersnar, Janet. ”Pay now, pay later”, CFO Europe November, 2004. 
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mycket resurser på att implementera denna lag. Dock visar en del undersökningar på 
att vissa företag har insett fördelarna med Sarbanes-Oxley Act. Genom det massiva 
implementeringsarbetet upptäckte dessa företag brister och felaktigheter i dess interna 
kontroll. Ett företag tvingades till och med att avskeda tre chefer efter att ha upptäckt 
att dessa hade misskött sina jobb. Andra fördelar som kunnat uppmärksammas är att 
arbetsprocesserna i företaget har blivit mer effektiva och att Vd:n och ekonomichefen 
har fått en bättre insyn i dessa.119 
 
Genom intervjuer med 17 företagsledare i USA under 2004 framkom det att 
majoriteten av företagsledarna ansåg att förändringen i den finansiella rapporteringen 
genom Sarbanes-Oxley Act kom till att bli måttlig. Anledningen till att förändringen 
inte var så stor som lagstiftarna hade förutsett beror enligt de intervjuade 
företagsledarna på att det är omöjligt att lagstifta bort girigheten som har varit den 
största faktorn till tidigare nämnda företagsskandaler. Dock menar företagsledarna att 
lagen tvingar företag till att implementera kontrollprocesser för att förhindra risken 
för fusk och bedrägeri i ett tidigare stadium. Den mest positiva förändringen med 
Sarbanes-Oxley Act ansåg företagsledarna var att sanktionerna för bedrägerier och 
fusk har blivit hårdare. Detta har lett till att företagsledare, verkställande direktörer, 
ekonomichefer och andra högre tjänstemän har varit tvungna att omvärdera sina roller 
i företaget samtidigt som de inte bara försäkrar sig om att fullgöra sina förpliktelser 
utan även ser till att dokumentera dem väl. Det personliga intygandet från Vd:n och 
ekonomichefen kommer att leda till en mer befogad insyn i företagets räkenskaper än 
tidigare, vilket av de flesta kan ses som positivt.120  
 

                                                 
119 Henry et al. ”Death, Taxes & Sarbanes-Oxley?”, Business Week Iss. 3916, 2005. 
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4. Empiri – Beskrivning och analys av 
revisorernas förändrade arbete  
 
 
 
 
 
I detta kapitel avser vi att undersöka om det som vi tagit upp i teorikapitlet vad gäller revisorernas 
förändrade arbetsroll, bekräftas i praktiken. För att få förankring till verkligheten har vi, som vi 
tidigare nämnt, genomfört intervjuer med berörda revisorer på de fyra största revisionsbyråerna dvs. 
KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young. Detta för att undersöka hur revisorerna 
kommer att påverkas samt vad de anser om lagen Sarbanes-Oxley Act. Nedan har vi valt att först 
beskriva de empiriska data som framkommit genom våra intervjuer för att sedan analysera denna och 
knyta an till tidigare presenterad teori. För att göra texten mer lättläslig har vi endast vid de tillfällen då 
åsiktsskillnader förekommit mellan de intervjuade revisorerna använt oss av notförteckning.  

 
 

4.1 Revisorernas förändrade arbete 
 
 

4.1.1 ”Public Company Accounting Oversight Board” (PCAOB) 
 
Som vi tidigare nämnt i uppsatsen har tillsynsorganet PCAOB tillkommit för att öka 
förtroendet till aktieägarna. Detta tillsynsorgan ska ha tillgång till all information som 
revisionsbyrån innehar vad gäller den egna byrån men även om dess klienter. I vissa 
fall måste även revisionsbyråerna lämna ut information till PCAOB som innan 
Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande, klassificerades som konfidentiell. Som ett 
exempel kan nämnas att byråerna till och med kan bli tvungna att lämna ut 
information om sina anställdas eventuella kriminella bakgrund. Enligt de svenska 
filialerna till de fyra största revisionsbolagen, är de redan idag vana vid att granskas 
av Revisorsnämnden och ser inte denna informationsutgivning som något problem 
trots att det egentligen strider mot revisionsbyråns tystnadsplikt. Just vad gäller 
revisorernas identitet, är de svenska revisorerna skyddade av den svenska 
lagstiftningen och bör därför inte beröras av denna utökade 
informationsutgivningsplikt121.   
 
 

                                                 
121 Tagde, Anders; revisor på KPMG, telefonintervju 2004-12-14. 



32 

4.1.2 Mer detaljerat revisionsarbete 
 
Sarbanes-Oxley Act förändrar djupet i revisorernas revisionsarbete. Som ovan nämnt 
i teorikapitlet genomförde revisorerna tidigare endast stickprov på det reviderade 
företagets räkenskaper medan de i dagsläget måste utföra en mer omfattande 
genomgång. De revisorer som vi har intervjuat är alla positivt inställda till detta mer 
detaljerade revisionsarbete. De menar vidare att eftersom lagen kommer leda till en 
tydligare gränsdragning mellan revisorer och företagsledning innebär detta mer arbete 
för både revisorerna och företagen.  
 
 

4.1.3 Högre krav på revision och granskning 
 
Innan Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande hade företagen och revisorerna i många 
fall en mer vänskaplig relation som ibland kunde utvecklas till en ”låt-gå”-mentalitet 
från revisorernas sida. En av de tillfrågade revisorerna förklarar att denna mentalitet 
kunde förstärkas av att revisorernas arvode utsattes för en stor press eftersom 
klienterna inte upplevde att revisionen gav mervärde till företaget. Konsulttjänsterna 
var en bättre inkomstkälla för revisionsbolagen eftersom deras klienter värdesatte 
dessa tjänster högre. Med tiden hände det till och med att revisionsbolagen blev 
beroende av företagsledningens goda vilja att köpa konsulttjänster. Detta tvingade i 
princip revisorerna till att vara både revisorer och konsulter i ett och samma företag 
och därmed revidera sina egna råd. Detta ledde till att oberoendet blev svårare och 
svårare att leva upp till.122 Med Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande införs högre krav 
på revisorernas revision och granskning vilket bland annat leder till att revisionsbyrån 
inte kommer att kunna ta på sig konsultuppdrag från företag som den reviderar. En 
aspekt alla fyra revisorer delar är att Sarbanes-Oxley Act kommer att medföra att 
revisorerna får en tydligare arbetsroll och bli mer oberoende i sitt arbete samtidigt 
som deras revisionstjänster kommer att bli mer värdefulla. 
 
Som vi har tagit upp i teorikapitlet ansåg företagsledningen att de externa revisorerna 
hade en mer betydande roll för framarbetandet av de finansiella rapporterna, än de 
interna revisorerna. Detta ledde till en outsourcing av den interna kontrollfunktionen 
vilket faller bort i och med Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande. Som vi har diskuterat 
i teorikapitlet har även en så kallad niopunkterslista över förbjudna tjänster införts i 
samband med Sarbanes-Oxley Act. Denna lista syftar till att än en gång poängtera 
distinktionen mellan den interna och den externa revisorns roll i företaget. I det 
övergångsskede till Sarbanes-Oxley Act som nu råder menar de tillfrågade 
revisorerna att vissa övertramp dock kan förekomma men att detta i framtiden bör 
ebba ut. För att underlätta för sina anställda att följa lagen har vissa av de tillfrågade 
revisionsbyråerna utarbetat hjälpmedel. Som ett exempel kan nämnas att KPMG har 
byggt upp olika rapporteringssystem där revisorerna kan söka på en tjänst de vill 

                                                 
122 Widengren, Gey; revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2005-01-14.  
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utföra hos sin klient och få svar om denna tjänst är i överensstämmelse med 
Sarbanes-Oxley Act.123 
 
 

4.1.4 Tydligare ansvarsfördelning 
 
Konstaterat är att Sarbanes-Oxley Act tvingar den verkställande direktören och 
ekonomichefen att ta personligt ansvar för trovärdigheten i företagets finansiella 
rapportering. Innan lagens tillkomst hände det att ledningen i ett företag inte 
uppmärksammade den interna kontrollen utan det var en outtalad arbetsuppgift som 
lades på den externa revisorn.124 Med Sarbanes-Oxley Act blir ansvarsfördelningen 
tydligare och ledningen tvingas visa hur de lever upp till sitt ansvar.125 Trots att den 
verkställande direktören och ekonomichefen blir ytterst ansvariga är det ändå den 
interna revisorn som ska bidra till att företagets redovisning blir rättvisande. Den 
interna revisorns roll har varit åsidosatt i ett antal år men i och med Sarbanes-Oxley 
Act får den interna revisorn en högre status i företaget.126  
 
 

4.1.5 Krävande implementeringsarbete 
 
Då implementeringen av Sarbanes-Oxley Act är ett stort projekt som påverkar hela 
företaget, kommer det att ta lång tid och kräva mycket resurser från företagets sida. 
En av de tillfrågade revisorerna menar att det är viktigt att genomföra en 
förgranskning tidigt och bedöma vad som behöver göras för att dess klients interna 
kontroll ska anpassas till Sarbanes-Oxley Act.127 Det krävs inte bara mycket resurser 
från företagens sida vad gäller implementeringen av Sarbanes-Oxley Act, utan även 
revisionsbyråerna har varit tvungna att lägga ner mycket resurser på denna lag. Den 
ökade efterfrågan på konsult- och revisionstjänster angående Sarbanes-Oxley Act har 
lett till att revisionsbyråerna har varit tvungna att förbereda sig och utbilda sin 
personal. Som ett exempel kan nämnas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har 
upprättat en så kallad specialistavdelning som handhar internutbildningar angående 
Sarbanes-Oxley Act och bara under år 2004 har de utbildat 300 anställda.128 De 
revisionsbyråer som vi har varit i kontakt med utbildar först och främst de revisorer 
som har klienter som faller under lagen men framöver är målet att alla anställda ska 
ha utbildats i detta.  
 
Eftersom att lagen nu är mycket hårdare i distinktionen mellan konsultation och 
revision i ett företag är de intervjuade revisionsbyråerna mycket försiktiga med till 

                                                 
123 Tagde, Anders; revisor på KPMG, telefonintervju 2004-12-14. 
124 Ibid. 
125 Widengren, Gey; revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2005-01-14. 
126 Hult, Anders; partner och delägare till Deloitte i Sverige, telefonintervju 2004-12-21. 
127 Widengren, Gey; revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2005-01-14. 
128 Ibid. 
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vilken grad de är inblandade i företagens implementeringsarbete av Sarbanes-Oxley 
Act. Vidare ställer revisionsbyråerna olika krav på dess klienter, men de 
grundläggande kraven är dock att företaget ska lägga ner den tid och resurser som har 
diskuterats vid implementeringsarbetets ingående samt att ledningen i företaget ska 
vara tydlig i sin kommunikation till de anställda om lagen och dess betydelse129.   
 
 

4.1.6 Högre kvalitet på redovisningen 
 
Som vi tagit upp i teorikapitlet kommer Sarbanes-Oxley Act troligtvis att ha en 
positiv inverkan på investerarnas förtroende för finansiella rapporter. De revisorer 
som vi har intervjuat var alla ense om att redovisningen kommer att bli bättre, dvs. få 
en högre kvalitet. En av de tillfrågade revisorerna menar att granskningen av 
företagets räkenskaper efter lagens ikraftträdande kommer att gå mer på djupet 
samtidigt som revisionen kommer att gå från ”rimligt” till ”rätt och riktigt”.130 
Samtidigt menar en annan av de intervjuade revisorerna att det är ytterst viktigt att 
företagen tar implementeringen av lagen på allvar och ser det som en positiv 
förändring trots alla kostnader som implementeringen medför till en början.131     
 
 

4.1.7 Etiska och moraliska värderingar 
 
De revisorer som vi har intervjuat är i stort sätt överens om att de etiska och 
moraliska värderingarna kommer att förändras hos revisionsprofessionen i och med 
Sarbanes-Oxley Act. Detta bland annat eftersom relationen mellan företagsledningen 
och de externa revisorerna förändras och de externa revisorerna inte kommer att vara 
lika beroende av företagsledningen som de har varit tidigare.  
 
 

4.2 Analys och sammanfattning  
 
Det nya tillsynsorganet PCAOB kommer att ha en övervakande roll gentemot 
revisionsbyråerna och dess klienter. Som vi tidigare nämnt kommer de att ha både 
undersökande och verkställande befogenheter. Detta innebär bland annat att 
revisionsbyråerna måste vara beredda på att lämna ut tidigare konfidentiell 
information såsom sina anställdas eventuella kriminella bakgrund, vilket kan 
uppfattas som integritetskränkande. Det kan anses osannolikt att en revisionsbyrå 
medvetet anställer en person med en kriminell bakgrund såsom exempelvis 

                                                 
129 Shishoo, Daniel; konsult på Ernst & Young, telefonintervju 2004-12-15. 
130 Widengren, Gey; revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, telefonintervju 2005-01-14. 
131 Tagde, Anders; revisor på KPMG, telefonintervju 2004-12-14. 
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skattebedrägeri. Om den anställde skulle ha någon form av kriminell bakgrund borde 
denna vara ovidkommande för PCAOB:s förtroende för revisionsbyrån. Om en 
registrerad revisionsbyrå använder sig av en annan revisionsbyrås tjänst måste, som 
vi tidigare nämnt, den registrerade byrån ansvara för att den andra byråns information 
ska vara tillgänglig för PCAOB. Detta innebär i princip att den registrerade 
revisionsbyrån, innan ett samarbete inletts, måste vara säker på att denna information 
är tillgänglig. Detta kan leda till att revisionsbyråer som egentligen inte behöver 
uppfylla de krav som Sarbanes-Oxley Act ställer, ändå måste infria dessa. Vidare bör 
även revisionsbyråerna vara beredda på att när som helst, utan anledning, bli 
granskade av PCAOB. Med PCAOB:s stränga övervakning kan det ifrågasättas om 
aktieägarnas förtroende för revisionsbyråerna kommer att öka så mycket som det var 
tänkt. Om en revisionsbyrå begår kriminella handlingar finns det ändå alltid kryphål 
till att mörklägga dessa. Då det dessutom är revisionsbyråerna som till viss del betalar 
PCAOB:s anställdas löner har vi svårt att se oberoendet mellan dessa två.  
 
Revisionsbyråerna måste efter Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande genomföra ett mer 
utförligare och noggrannare revisionsarbete. Dock behöver inte detta betyda att den 
mer detaljerade revisionen håller en högre kvalitet. Som vi tidigare nämnt visade en 
undersökning i USA på att det inte var avsaknaden av revisionsregler som ledde till 
misstag, utan försummelsen av att använda redan existerade regler.  
 
Enligt den tidigare presenterade agentteorin fungerar revisorn som en 
kontrollfunktion i företaget. Denna funktion kommer tydligare att infrias genom 
Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande då revisorerna enligt lagen kommer få en 
tydligare arbetsroll samt bli mer oberoende gentemot sina klienter. Dock tvivlar vi på 
i vilken utsträckning revisorerna kommer att vara oberoende eftersom de trots allt 
anlitas av sin klient. Om revisionsbyråns klient är missnöjd med tillhandahållna 
tjänster kommer byrån att så småningom bytas ut. Vi anser därför att ett fyraårigt 
kontrakt, som efterfrågats av vissa intresseorganisationer, skulle kunna stärka 
revisorernas oberoende. Ytterligare en anledning till att vi betvivlar oberoendets 
förstärkande är det faktum att redovisningsansvariga på företag ofta inte bara har en 
bakgrund som revisorer utan till och med har varit anställda i de revisionsbolag som 
företaget anlitar. Samtidigt är trenden ännu starkare idag att redovisningsekonomer 
börjar sin karriär på revisionsbyråer för att sedan börja arbeta hos en av byråns 
klienter. Därför anser vi det vara mindre sannolikt att den vänskapliga relationen 
mellan revisorer och företag försvinner över en natt bara för att företaget har 
implementerat Sarbanes-Oxley Act.  
 
Som vi tidigare har nämnt har inte bara företagen utan även revisionsbyråerna varit 
tvungna att lägga ner mycket tid och resurser på att bland annat förbereda och utbilda 
sin personal angående Sarbanes-Oxley Act och dess konsekvenser den har på 
revisorns roll. Balansgången mellan att vara revisor och konsult kan försvåras av den 
långvariga traditionen att företagen anlitar sin revisor även vid rådfrågning. Denna 
tradition tror vi är svår att lagstifta bort även om det efter hand kommer att förändras. 
Onekligen kommer det dock alltid att finnas en möjlighet för externa revisorer och 
företagsledning att ”komma överens” om kreativa redovisningslösningar.  
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Som vi nämnt i teorikapitlet ovan kommer ansvarsfördelningen i företagen att bli 
tydligare. Den interna revisorns roll har varit åsidosatt ett antal år men kommer med 
Sarbanes-Oxley Acts ikraftträdande att få en högre status i företaget. Den interna 
revisionsavdelningen behöver dock inte mottas med öppna armar av den resterande 
delen av företaget och i synnerhet ekonomiavdelningen. I vissa fall likställs de interna 
revisorerna med de externa och ses mer som ett hot än som en tillgång. Samtidigt kan 
det även vara svårt för de övriga avdelningarna i företaget att förstå syftet med den 
interna revisionsavdelningen. Detta eftersom det lätt kan uppfattas som om de utför 
samma arbete som de externa revisorerna och att denna avdelning i så fall utgör en 
onödig kostnad för företaget.    
 
Sarbanes-Oxley Act kommer att förändra revisorernas sätt att arbeta och kanske även 
öka investerarnas förtroende för företagens räkenskaper. Som vi tidigare nämnt är de 
revisorer som vi intervjuat positivt inställda till de förändringar som lagen för med 
sig. Detta eftersom förändringarna förhoppningsvis kommer leda till en bättre 
redovisning kvalitetsmässigt bland annat genom revisorernas tydligare oberoende 
samt den mer detaljerade revisionen. Revisorernas etiska och moraliska värderingar 
som tidigare varit i blåsväder, tror vi kommer få en viktigare innebörd samtidigt som 
dessa kommer att bli bättre kommunicerade ut till allmänheten från 
revisionsbyråernas sida.   
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5. Empiri – Beskrivning och analys av 
företagens förändrade interna kontroll  
 
 
 
 
 
I detta kapitel avser vi att undersöka det som vi tagit upp i teorikapitlet vad gäller företagens 
förändrade interna kontroll samt om detta bekräftas i praktiken. För att få förankring till verkligheten 
har vi genomfört intervjuer med utvalda anställda på FMC FoodTech och Levi Strauss Sweden. Detta 
för att undersöka hur den interna kontrollen kommer att förändras samt vad de anser om lagen 
Sarbanes-Oxley Act.  Nedan har vi valt att, så som i föregående kapitel, först beskriva de empiriska 
data som framkommit genom våra intervjuer för att sedan analysera denna och knyta an till tidigare 
presenterad teori.  

 
 

5.1 Företagens förändrade interna kontroll 
 
 

5.1.1 Implementeringsarbetets fortskridning 
 
Implementeringsarbetet på FMC FoodTech och Levi Strauss Sweden har fortskridit 
olika långt. Båda företagen uppskattar att 20 till 23 kontrollprocesser har eller ska 
genomföras. FMC FoodTech är klara med alla sina kontrollprocesser132 medan Levi 
Strauss Sweden endast har genomfört två133. Anledningen till att företagen har 
kommit olika långt kan förklaras av att de har olika implementeringsdatum. Som vi 
tagit upp tidigare klassificeras företagen i tre grupper bland annat utifrån omsättning 
och eventuell notering på amerikansk börs. FMC FoodTech är genom moderbolaget 
FMC Technologies Inc. noterat på amerikansk börs med en årlig omsättning på mer 
än 75 miljoner dollar enligt årsredovisningen för 2003. Därmed hade FMC FoodTech 
den 15 november 2004 som implementeringsdatum.134 Levi Strauss & Co. är inte 
noterade men har lån upptagna på den amerikanska börsen. Till följd av detta faller 
de under Sarbanes-Oxley Act men hade inte den 15 november 2004 som deadline.135  
 
 

                                                 
132 Nettersand, Henrik; Account Manager på FMC FoodTech, intervju 2004-12-20.  
133 Stenberg, Kristina; Finance Manager på Levi Strauss Sweden, intervju 2004-12-16.  
134 Nettersand, Henrik; Account Manager på FMC FoodTech, intervju 2004-12-20. 
135 Stenberg, Kristina; Finance Manager på Levi Strauss Sweden, intervju 2004-12-16. 
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5.1.2 Kommunikation 
 
Kommunikationen i ett företag mellan de anställda och ledningen är en av de kritiska 
faktorerna för att underlätta implementeringsarbetet men även för utformningen av 
den interna kontrollen. Vid intervjutillfällena med FMC FoodTech och Levi Strauss 
Sweden framkom det att informationsflödet avseende lagen från moderbolaget till 
dotterbolaget har varit relativt modest till en början. En av anledningarna kan ha varit 
att moderbolaget själv inte hade den information som behövdes för att kunna 
förmedla vad som förväntades av företaget för att det skulle uppnå Sarbanes-Oxley 
Acts krav. För FMC FoodTechs del förbättrades dock kommunikationen mellan 
moder- och dotterbolaget efter hand och en projektansvarig utsågs för 
implementeringen av lagen. Vad gäller Levi Strauss Sweden, som fortfarande 
befinner sig i inledningsfasen av implementeringen, anser även de att 
kommunikationen mellan moder- och dotterbolag förbättrats med tiden. På liknande 
sätt så som på FMC FoodTech har Levi Strauss Sweden utsett en projektansvarig.  
 
 

5.1.3 Implementeringsarbetet 
 
Den projektansvarige på FMC FoodTech har under hela implementeringsfasen haft 
hjälp av arbetsmallar som utarbetats av moderbolaget i samarbete med en 
konsulterande revisionsbyrå. Även hos Levi Strauss Sweden har den projektansvarige 
erhållit arbetsmallar, utarbetade av moderbolaget i samråd med konsulter. 
Arbetsmallarna på de båda intervjuade företagen har sin grund i det tidigare nämnda 
ramverket ”Internal Control – Integrated Framework” men har anpassats till varje 
dotterbolag inom respektive företag.  
 
I samband med att den projektansvarige utsågs på FMC FoodTech sattes även en 
deadline för att den första delen av implementeringsarbetet skulle vara klart i 
december år 2003. Fram till detta datum skulle all dokumentering med processer och 
arbetsmallar finnas samt en arbetsprocess skulle ha testats.  Följande år, 2004, skulle 
därmed vara ett övergångsår då de implementerade processerna skulle testas, 
modifieras och i princip vara klara. Under sommaren detta år genomfördes en 
revision i ett av FMC FoodTechs systerbolag. Denna revision uppmärksammade ett 
antal kontrollbrister vilket gav upphov till förändringar i arbetsprocesser även hos de 
övriga systerbolagen. Då revisorerna genomförde revisionen för år 2004 på FMC 
FoodTech fann de ingenting att anmärka på vad gäller företagets interna kontroll och 
implementeringsarbete av Sarbanes-Oxley Act. Levi Strauss Sweden ska 
implementera lagen under år 2005. För tillfället har företaget ytterligare ett projekt 
igång vilket handlar om att utvidga ett redan befintligt affärssystem. Ett beslut har 
tagits att i första hand fokusera på detta projekt då det kommer att medföra ett antal 
förändringar i arbetsrutinerna. Denna prioritering har medfört att företaget fortfarande 
befinner sig i det inledande skedet av implementeringsarbetet av Sarbanes-Oxley Act.  
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5.1.4 Tydligare ansvarsfördelning 
 
En klarare uppdelning av ansvarsområden underlättar skapandet av företagets interna 
kontroll. Även om en uppdelning av ansvarsområden har existerat informellt, måste 
nu företagen dokumentera dessa på ett mer formellt sätt. Arbetsrutiner måste också 
dokumenteras på ett liknande sätt. Trots att båda intervjuföretagen befinner sig olika 
långt i implementeringsfasen menar de att det inte har förekommit eller kommer att 
förekomma några organisatoriska förändringar. Även om det vid intervjutillfällena 
med båda företagen framkom att de på längre sikt hade tjänat på att genomföra 
organisatoriska förändringar har dessa inte genomförts eftersom sådana förändringar 
ofta är kostsamma för företaget. Som vi tidigare tagit upp i teorikapitlet har det i vissa 
fall förekommit att företag har varit tvungna att upprätta en ny avdelning för intern 
kontroll eller i vissa mildare fall fått modifiera sammansättningen av den interna 
kontrollavdelningen. Eftersom den interna kontrollavdelningen hos de båda 
intervjuade företagen återfinns i moderbolaget kunde inte någon av de tillfrågade 
svara på om några sådana förändringar hade skett. Å andra sidan, något som har 
förändrats och kommer att förändras ytterligare är arbetsrutinerna i företagen.  
 
 

5.1.5 Förändrade arbetsprocesser 
 
Arbetsprocesser som har förändrats på FMC FoodTech är framför allt rutiner på 
lagret, men även fakturerings- och betalningsrutiner har behövts anpassas till den nya 
lagen.136 Vid intervjuerna på Levi Strauss Sweden framkom det att de största 
förändringarna i arbetsrutinerna troligtvis kommer i samband med utvidgningen av 
det tidigare nämnda affärssystemet. Förändringar i samband med implementeringen 
av Sarbanes-Oxley Act har än så länge inte förekommit men kan komma i 
framtiden.137  
 
Generellt kan det vara svårt för medarbetarna att anpassa sig till den övervakning som 
Sarbanes-Oxley Act innebär. För FMC FoodTechs del har många medarbetare 
upplevt lagen och dess implementeringsarbete som påfrestande till en början, men 
efter hand har dessa förändringar accepterats. Som vi tidigare nämnt arbetar Levi 
Strauss Sweden med två projekt, utvidgningen av affärssystemet samt 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act, vilka båda utmynnar i förändrade 
arbetsprocesser. Eventuella förändringar i samband med implementeringen av 
Sarbanes-Oxley Act kommer antagligen inte att vara lika omfattande som för FMC 
FoodTechs del eftersom förändringarna redan kommer vid utvidgningen av 
affärssystemet.  
 
 

                                                 
136 Nettersand, Henrik; Account Manager på FMC FoodTech, intervju 2004-12-20. 
137 Henriksson, Jesper; Credit Controller på Levi Strauss Sweden, intervju 2004-12-16. 
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5.1.6 Omfattning av implementeringsarbetet 
 
Som det har framkommit genom intervjuer med FMC FoodTech var det från början 
svårt att uppskatta omfattningen av implementeringsarbetet. En anledning till detta 
kan vara att informationen om lagen och implementeringen var diffus till en 
början.138 Ytterligare en anledning till att omfattningen av implementeringsarbetet 
blivit större än vad företaget räknat med var att implementeringen skulle ske 
samtidigt som det ordinarie arbetet skulle fortlöpa utan större påverkan.139 Eftersom 
Levi Strauss Sweden fortfarande befinner sig i inledningsfasen av implementeringen 
av Sarbanes-Oxley Act samt fokuserar på utvidgningen av det ovan nämnda 
affärssystemet, tror vi att de lätt kan göra en feluppskattning av både tid och resurser. 
Detta trots att de har haft kontakt med andra dotterbolag inom Levi Strauss & Co. 
som har kommit längre i implementeringsarbetet.  
 
 

5.1.7 Mer reliabel redovisning 
 
Som vi tidigare nämnt var den interna kontrollfunktionen i företagen i fokus på 90-
talet för att sedan i princip försvinna. Om den interna kontrollen hade fungerat på ett 
mer tillfredställande sätt hade kanske förekomsten av fusk och bedrägeri varit mindre 
i dagsläget.140 Eftersom Vd:ns och högre tjänstemäns löner och bonus ofta är knutna 
till företagets resultat eller kursuppgång kan även detta vara en anledning till att fusk 
och bedrägeri har kunnat förekomma141. Ytterligare en anledning till varför bedrägeri 
och fusk har kunnat förekomma i den utsträckning som det nu har uppdagats, är att 
sanktionerna vid överträdelse av lagen inte varit tillräckligt tydliga och stränga142. 
 
Så som vi tidigare nämnt kan det vara svårt att uppskatta om implementeringen av 
Sarbanes-Oxley Act kommer leda till en mer reliabel redovisning. De tillfrågade på 
FMC FoodTech och Levi Strauss Sweden tror att redovisningen generellt kommer att 
bli mer rättvisande i framtiden. Vid intervjuerna på FMC FoodTech framkom det att 
en av de viktigaste aspekterna för att bidra till en fortsatt reliabel redovisning är att 
ledningen och Vd:n föregår med ett gott exempel. Ytterligare en aspekt som framkom 
under intervjuerna var att en avdelning skulle kunna upprättas vars uppgift skulle 
kunna vara att bland annat gå igenom företagets alla arbetsrutiner samt 
kontrollprocesser. Vid intervjuerna på Levi Strauss Sweden framkom det å andra 
sidan att en ökad formell dokumentering kan ses som ett kvitto på att redovisningen 
upprättas på ett reliabelt sätt. Dock kan inte detta ses som en garanti på att 
årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild av företagets räkenskaper.143 

                                                 
138 Eklöf-Persson, Anna; Service and Customer Support Manager Europe på FMC FoodTech, intervju 
2004-12-20.  
139 Persson, Anders; IT Manager Europe på FMC FoodTech, intervju 2004-12-22. 
140 Henriksson, Jesper; Credit Controller på Levi Strauss Sweden, intervju 2004-12-16. 
141 Nettersand, Henrik; Account Manager på FMC FoodTech, intervju 2004-12-20. 
142 Parmatow,Patrich; Divisional Project Manager på FMC FoodTech, intervju 2004-12-28. 
143 Henriksson, Jesper; Credit Controller på Levi Strauss Sweden, intervju 2004-12-16. 
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Vidare framkom det att lagen visserligen kan motverka bedrägeri och lättare upptäcka 
oegentligheter i redovisningen, men att det alltid kommer att finnas oärliga människor 
som hittar sätt att kringgå arbetsrutinerna och lagen.144/145  
 
 

5.1.8 Etiska och moraliska värderingar 
 
Vad gäller de etiska och moraliska värderingarna, har de intervjuade delade meningar 
om dessa kommer att förändras i och med Sarbanes-Oxley Act. De flesta anser att 
etiken och moralen på respektive företag redan är relativt god. De företag som 
underkastar sig lagen tvingas till en högre moral. Dock menar de intervjuande 
företagen att även om den interna kontrollen i ett företag kommer att öka, tror de inte 
att värderingarna hos företagets anställda kommer att förändras. 
Implementeringsansvarige på FMC FoodTech tillägger att eftersom lagen inte 
reglerar förhållandet mellan lön/bonus och resultat/kursuppgång kan det vara svårt att 
förhindra att exempelvis Vd:n försummar lagen till sin egen vinnig146. På båda de 
intervjuade företagen framkom det att mer klara direktiv om exempelvis 
ansvarsfördelning tvingar de högre cheferna till att anställa pålitliga och lojala 
medarbetare för att inte förlora sitt jobb på grund av eventuella oegentligheter.  
 
Vid intervjuerna med FMC FoodTech och Levi Strauss Sweden framkom det att 
implementeringen av lagen ses som något positivt samtidigt som vissa regler kan 
uppfattas som självklara. Genom att företagen tvingas gå igenom alla poster i balans- 
och resultaträkningen samt ta ställning till dessa, reduceras riskerna för fel. Dock är 
de intervjuade i de båda företagen ense om att lagen kanske borde ses över eftersom 
den inte fokuserar på ursprunget till företagsskandalerna, varför bedrägeri 
uppkommer.  
 
 

5.2 Analys och sammanfattning 
 
Den interna kontrollen på ett företag kommer att förändras i samband med 
implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. Hur stor denna förändring kommer att bli 
beror bland annat på företagets organisationskultur. Som vi tidigare nämnt är bland 
annat den interna kommunikationen i ett företag en av de kritiska faktorerna för att 
underlätta implementeringsarbetet men även för utformningen av den interna 
kontrollen. Om den interna kommunikationen avseende implementeringsarbetet i 
FMC FoodTech redan från början fungerat fullt ut, hade kanske tid kunnat sparas och 
därmed kostnader kunnat reduceras. Som vi ovan nämnt kan även anledningen till 
den modesta kommunikationen bero på att moderbolaget i sin tur inte hade all 

                                                 
144 Berg, Carina; Account  Assistant på Levi Strauss Sweden, intervju 2004-12-16. 
145 Söderberg, Christel; Account  Assistant på Levi Strauss Sweden, intervju 2004-12-16. 
146 Nettersand, Henrik; Account Manager på FMC FoodTech, intervju 2004-12-20. 
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information som behövdes för att implementeringen skulle gå så effektivt som 
möjligt. För Levi Strauss Swedens del borde den interna kommunikationen mellan 
moder- och dotterbolag i dagsläget inte bestå av informationsförvirring från 
moderbolaget sida. Detta då det trots allt har gått ungefär ett år sedan de stora 
börsnoterade bolagen i USA började implementera lagen vilket har lett till att många 
frågor som uppkommit borde ha blivit besvarade av PCAOB. 
 
Eftersom att lagen innebär att samma revisionsbyrå inte kan revidera och konsultera 
företaget har både FMC FoodTech och Levi Strauss Sweden varit tvungna att anlita 
ytterligare en revisionsbyrå till hjälp vid utarbetandet av arbetsmallar men även vid 
implementeringsarbetet. Att använda sig av två olika revisionsbyråer i samma ärende 
behöver inte alltid ge det utfall som förväntats. Det som en revisionsbyrå i egenskap 
av konsult anser vara en tillfredsställande intern kontroll kanske inte uppfattas lika 
tillfredsställande av den revisionsbyrå som slutligen kommer att revidera företagets 
implementeringsarbete och dess interna kontroll. Exempel på detta är den förrevision 
som genomfördes i ett av FMC FoodTechs systerbolag av det reviderande bolaget, 
där ett antal kontrollbrister ledde till ytterligare förändringar i arbetsprocesserna. 
Visserligen är det förståeligt att två revisionsbyråer inte kan ha exakt samma 
uppfattning om hur den interna kontrollen på ett bolag ska se ut men samtidigt anser 
vi att det heller inte kan förväntas av ett företag att det utformas olika arbetsprocesser 
och mallar utifrån vilket revisionsbolag som utför revideringen.  
 
Som vi tidigare nämnt framkom det i en undersökning av amerikanska företag att 19 
% av de tillfrågade företagen hade upptäckt kontrollbrister i fördelningen av 
ansvarsområden vid implementeringen av Sarbanes-Oxley Act. I en organisation där 
en klar ansvarsfördelning saknas, är risken större att personer utan befogenheter fattar 
felaktiga beslut vilket kan leda till ödesdigra konsekvenser för företaget. Vid 
intervjuerna med både FMC FoodTech och Levi Strauss Sweden framkom det att en 
mer informell ansvarsuppdelning har existerat, men att båda företagen numera på ett 
formellt sätt dokumenterar denna. Detta har även lett till att arbetsrutinerna i de båda 
företagen har förändrats och kommer att förändras vilket kan vara positivt för 
företaget då dessa förändringar förhoppningsvis ökar effektiviteten.  
 
Ovan har vi även tagit upp det faktum att vissa företag har varit tvungna att 
genomföra organisatoriska förändringar för att uppnå Sarbanes-Oxley Acts krav på 
arbetsprocesser. De företag som vi har intervjuat har inte och kommer inte att 
genomföra några sådana förändringar. Även om de intervjuade hos FMC FoodTech 
och Levi Strauss Sweden är eniga om att vissa sådana förändringar på längre sikt 
hade varit positiva för företaget, har dessa inte genomförts då de oftast är kostsamma. 
I vissa fall kan dock kostnader som uppstår vid en omorganisering uppväga de 
negativa konsekvenser som kan inträffa om en omorganisering inte genomförs. Som 
vi tidigare tagit upp i teorin var det bland annat ett företag i USA som tvingades att 
avskeda tre chefer då det vid implementeringen uppdagats att dessa misskött sitt jobb.   
 
Under intervjuer med båda företagen har det framkommit att respektive 
revisionskommitté återfinns på moderbolaget i USA. De båda projektansvariga på 
FMC FoodTech samt Levis Strauss Sweden är inte fullt ut insatta i hur dessa 
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revisionskommittéer arbetar samt hur rapporteringen till dem fungerar. Vi ställer oss 
frågande om lagens syfte att involvera revisionskommittén mer i företagets 
redovisningsproblem kommer att infrias. Detta då det fortfarande verkar råda ovisshet 
i hur informationsutbytet till och från revisionskommittén ska gå till väga. Vi 
ifrågasätter även hur snedvridningen mot företagsledningens intressen kommer att 
upphöra i och med införandet av Sarbanes-Oxley Act då det fortfarande är 
omständligt att som extern styrelsekandidat bli invald till revisionskommittén.  
 
Till en början kan det vara svårt för företagen att uppskatta omfattningen av 
implementeringsarbetet. Vi anser dock att det borde bli lättare med tiden eftersom de 
konsulter och revisorer som företagen kan anlita förmodligen har bättre erfarenhet av 
implementeringsarbetet nu än då. Detta borde vara fallet för Levi Strauss Sweden 
eftersom de har fördelen att revisorerna redan har arbetat med detta på andra företag. 
Fortfarande kan det emellertid vara svårt att uppskatta hur mycket tid och resurser 
som krävs för detta implementeringsarbete. För de flesta företagen innebär 
implementeringen att ordinarie arbete måste skötas vid sidan om.  
 
Ett av målen med Sarbanes-Oxley Act är att gå ifrån begreppet god redovisningssed 
och införa tydligare regler. Frågan är dock om lagen uppnår detta eftersom det 
fortfarande inte finns någon klar definition om vad intern kontroll innebär för 
företagen. Detta kan leda till att olika företag utformar den interna kontrollen olika. 
Detaljeringsgraden på hur arbetsrutinerna beskrivs och bredden på den interna 
kontrollen i organisationen kan tolkas olika. Även om den interna kontrollen 
förbättras genom implementeringen av Sarbanes-Oxley Act kan kontrollerna i 
arbetsprocesserna lätt bli till en vana vilket till slut kan leda till att oegentligheter 
missas.  
 
Enligt den tidigare nämnda ”principal-agent”-problematiken kan principalen ibland 
misstänka att revisorn handlar efter agentens önskemål och inte efter företagets bästa. 
Genom Sarbanes-Oxley Acts införande har en hårdare övervakning av revisorer 
införts samtidigt som strängare regler och sanktioner för företagen har introducerats. 
Vi frågar oss om lagen verkligen kommer att lösa problematiken mellan principalen 
och agenten eftersom vi anser att företagen fortfarande har möjlighet att tillämpa en 
kreativ redovisning. Förut har företagen kunnat dölja oriktig redovisning från de 
reviderande revisorerna vilket idag är svårare men ändå fortfarande möjligt. Lagen 
har bland annat infört en niopunkterslista av förbjudna tjänster för revisorerna men är 
dock inte lika detaljerad vad gäller företagen.   
 
Företagsledningen har i och med Sarbanes-Oxley Act fått ett ökat ansvar för 
företagets redovisning. De ska personligen intyga företagets räkenskaper och att 
dessa inte innehåller några oriktiga uttalanden eller vilseledande uppgifter. För att 
detta ska kunna genomföras måste de ta hjälp av sina underanställda och kunna lita på 
dem. Detta kan leda till en mer centraliserad styrning eftersom informationen måste 
gå uppåt i företaget och besluten inte kan fattas utan den högsta ledningens 
godkännande, vilket i det långa loppet kan minska effektiviteten i företaget.  
Vad gäller de etiska och moraliska värderingarna är det fortfarande svårt att säga om 
Sarbanes-Oxley Act kommer att förbättra dessa. De två dotterbolag som vi har 
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intervjuat är relativt små i förhållande till företag som exempelvis Enron. I mindre 
företag är det troligtvis lättare att lita på sina medarbetare och därför är det kanske 
svårare för dem att förstå varför Sarbanes-Oxley Act ska implementeras. Som vi 
tidigare nämnt kan lagen till en början ha en negativ effekt genom den övervakning 
som implementeringen av lagen leder till. Det har dock visat sig att företag som inför 
lagen generellt har varit positivt inställda eftersom de har varit tvungna att gå igenom 
alla sina arbetsprocesser. Detta har i vissa fall kunnat resultera i 
effektivitetsförbättringar. Något som dock fortfarande är svårt att uttala sig om är 
huruvida förändringen av den interna kontrollen kommer att leda till en mer reliabel 
redovisning.  
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6. Resultat och resultatdiskussion  
 

 
 
 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för hur Sarbanes-Oxley Act kommer att 
påverka revisorernas arbete samt den interna kontrollen i företaget genom att belysa förändringar och 
eventuella konsekvenser som lagen kan tänkas medföra. Nedan följer de slutsatser vi anser vara av 
störst vikt. Vi har valt att indela slutsatserna i två avsnitt för att följa empirikapitlens uppdelning. 
Därefter följer ett avsnitt där vi diskuterar framtida eventuella konsekvenser av lagen. Vi avslutar 
uppsatsen med förslag till fortsatt forskning. 

 
 

6.1 Slutsatser 
 
Som vi tidigare nämnt har förhållandena mellan agentteorins aktörer, dvs. främst 
mellan principalen och revisorn men även mellan principalen och agenten rubbats. 
Sarbanes-Oxley Act med COSO:s ”Internal Control – Integrated Framework” ses 
som ett verktyg för att återskapa och förbättra balansen i relationerna mellan dessa tre 
aktörer.  
 
Det går inte på förhand att dra generella slutsatser om hur och till vilken utsträckning 
Sarbanes-Oxley Act kommer att påverka revisorernas arbete. Lika så är fallet 
angående den interna kontrollen hos amerikanska dotterbolag verksamma i Sverige. 
Utfallet för både revisorernas och företagens del beror på förhållandena i den 
specifika revisionsbyrån respektive det specifika företaget. Revisionsbyråer med 
amerikanska klienter måste ansöka om tillstånd hos PCAOB och rätta sig efter deras 
övervakningsregler medan mindre lokala revisionsbyråer knappt berörs av lagen. 
Företag där organisationskulturen präglas av en ”låt-gå”-mentalitet och där ledningen 
accepterar överträdelser i företagets policy har antagligen ett större 
implementeringsarbete avseende en god intern kontroll framför sig än ett företag vars 
organisationskultur präglats av hög kvalitet i såväl sina produkter som i sina 
räkenskaper.  
 
Dock borde relationerna mellan dels principalen och revisorn och dels mellan 
principalen och agenten till viss del förbättras genom Sarbanes-Oxley Act. Detta 
förklarar vi utförligare nedan.   
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6.1.1 Revisorernas förändrade roll 
 
Det som framkommit i både våra teori- och empiristudier är att revisionsprofessionen 
genomgår och kommer att genomgå en del förändringar. Som vi tidigare nämnt har 
det nya tillsynsorganet PCAOB tillkommit för att genom sin närvaro övervaka 
revisionsbyråerna och bland annat göra de ingripanden som anses nödvändiga. Dock 
är det svårt att säga om dess funktion verkligen kommer att leda till att aktieägarnas 
förtroende för revisionsbyråerna kommer att öka då även den strängaste 
övervakningen kan ha brister. I synnerhet då det i slutändan är revisionsbyråerna som 
betalar PCAOB:s anställdas löner. 
 
Som vi tidigare nämnt ställer Sarbanes-Oxley Act högre krav på revisionen och att 
detaljeringsgraden i den ökar. Dock är det svårt att veta om kvaliteten i revisionen 
blir bättre än tidigare.  
 
Som vi nämnt tidigare kommer distinktionen mellan revisionsbyråernas konsult- och 
revisionstjänster att sätta den interna revisionsfunktionen mer i fokus än tidigare och 
de interna revisorerna kommer åter att få en högre status. Som vi tidigare påpekat är 
det dock inte helt säkert att den interna revisionsavdelningen kommer att mottas med 
öppna armar av den resterande delen av företaget. 
 
Den tydligare åtskillnaden mellan konsulttjänster och revision genom den så kallade 
niopunkterslistan kommer även leda till en tydligare arbetsroll för revisorerna samt 
successivt förhoppningsvis medföra till ett större oberoende gentemot bland annat 
företagsledningen. Dock är det fortfarande osäkert huruvida överenskommelser 
mellan företagsledningen och de externa revisorerna helt kommer att försvinna 
genom Sarbanes-Oxley Act.  
 
 

6.1.2 Företagens förändrade interna kontroll 
 
Vad gäller företagens interna kontroll har det genom tidigare presenterad teori och 
empiri påvisats att den interna kontrollen mer eller mindre kommer att förändras vid 
införandet av Sarbanes-Oxley Act. Med en tydligare ansvarsfördelning med infört 
personligt ansvar för företagsledningen samt en god kommunikation som genomsyrar 
hela organisationen är företaget på god väg till en förbättrad intern kontroll. Även 
förändrade arbetsrutiner och mer dokumentering ökar möjligheterna för en bättre 
intern kontroll kvalitetsmässigt.  
 
Vad som framkommit vid intervjuerna med de båda företagen är att den mänskliga 
faktorn är en viktig bidragande orsak till bedrägeri och fusk. Implementeringen av 
Sarbanes-Oxley Act skapar en bra grund till en effektiv intern kontroll samt att 
företagens räkenskaper blir mer rättvisande.  Dock finns det vissa tvivel på om alla 
kryphål kan täppas igen. I grund och botten är det de etiska och moraliska 
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värderingarna hos de berörda som måste förändras. Något som fortfarande är oklart 
om Sarbanes-Oxley Act kan leda till.  
 
De eventuella fördelarna med Sarbanes-Oxley Act är, som vi tidigare nämnt, svåra att 
uppskatta och kvantifiera. Implementeringsarbetet kräver mycket tid och resurser, 
oftast mer än vad företaget från början räknat med. Även om företagsledare 
ifrågasätter om det är värt att lägga så mycket resurser på att implementera denna lag 
har dock en del undersökningar påvisat fördelar. Genom det massiva 
implementeringsarbetet upptäcks ofta brister och felaktigheter i den interna 
kontrollen, arbetsprocesser kan effektiviseras och en bättre insyn i dessa kan skapas. 
Detta kan ses som ett steg i rätt riktning mot en förbättrad relation mellan agenten och 
principalen.  
 
 

6.2 Framtida eventuella konsekvenser av Sarbanes-
Oxley Act 
 
Tänkbara konsekvenser vid införandet av Sarbanes-Oxley Act kan vara att denna lag 
kommer att få en avskräckande effekt på bolag som vill notera sig i USA. Detta på 
grund av att lagen är så detaljerad och krävande. Ytterligare en effekt av Sarbanes-
Oxley Act kan vara att bolag avnoterar sig eftersom de inte har resurser till att 
implementera denna nya lag.  
 
Vidare ser vi även möjligheten att utomamerikanska lagar och regler kommer att 
anpassas till Sarbanes-Oxley Act. Detta då lagen omfattar många multinationella 
bolag som i sin tur föredrar att deras leverantörer redovisar enligt Sarbanes-Oxley 
Act.  
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Förslag till fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att utföra en djupare 
undersökning under ett längre tidsperspektiv av ett enskilt företag för att analysera 
om förändringarna som Sarbanes-Oxley Act medförde har följts upp genom 
exempelvis ytterligare förändringar i arbetsrutiner och omorganisationer.  
 
Det skulle även vara intressant att genomföra en kvantitativ undersökning av antingen 
hur revisorernas arbete förändrats eller hur den interna kontrollen i berörda företag 
har förändrats. Detta för att på så sätt kunna dra mer generella slutsatser. 
 
Slutligen föreslår vi en studie av ett eller flera företag där syftet skulle vara att 
analysera om det skulle kunna finnas ett samband mellan en ökad aktiekurs och 
införandet av Sarbanes-Oxley Act. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor med revisorer  
 
 
 
 
 

1. Hur länge har Ni arbetat med Sarbanes-Oxley Act och på vilket sätt? Praktiskt 
eller endast teoretiskt?  

 
2. Har Ni haft speciella interna utbildningar angående Sarbanes-Oxley Act?  
 
3. Vem är det på företaget som har fått denna eventuella utbildning?  
 
 
 
4. Då ett företag ska implementera Sarbanes-Oxley Act, vem är det då som tar 

initiativet till sammarbete?  
 
5. Vilka krav ställer Ni på Era kunder vid implementeringen av Sarbanes-Oxley 

Act? Vad förväntar Ni Er att kunden ska göra?  
 
6. Hur mycket är Ni inblandade i själva implementeringsprocessen?  

 
 
 

7. Enligt Sarbanes-Oxley Act ska revisionsbyråerna vid registrering hos PCAOB 
lämna full information angående bland annat byråns anställda, eventuell 
kriminell bakgrund, kundstock, arvode etc. Vad anser Ni om detta? 

 
8. Vad anser Ni om det faktum att revisionsbyråerna enligt Sarbanes-Oxley Act 

ska vara beredda att ge ut all sort information om Era klienter till PCAOB ifall 
dessa kräver det? 

 
 

 
9. Vad anser Ni om styrelsens och ledningens förändrade ansvar i företaget?  
 
10. Tror Ni att Er roll som revisor kommer att förändras i och med Sarbanes-

Oxley Act? Om ja, på vilket sätt? 
 
11. Hur ser Ni på de interna revisorernas roll i företaget?  
 
12. Tror Ni att etiska och moraliska värderingar hos revisionsprofessionen 

kommer att förändras?  
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13. Varför tror Ni att tidigare regler och rekommendationer inte har kunnat 
förhindra de omtalade företagsskandalerna i USA? 

 
14. Vad tror Ni företagen kommer att uppnå med implementeringen av Sarbanes-

Oxley Act i termer av kvalitet?  
 
15. Anser Ni att Sarbanes-Oxley Act kommer att bidra till en mer reliabel 

redovisning?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor med företag  
 
 
 
 
 
1. På vilket sätt skedde kommunikationen till Er från moderbolaget vad gäller 

Sarbanes-Oxley Act?  
 
2. Vilken sort information har Ni fått ta del av? Exempelvis; har det skett 

informationsutbyte mellan Er och systerföretag som har kommit längre i 
implementeringen?  

 
3. Har Ni anordnat interna utbildningar eller liknande? 
 
4. Hur har Ni arbetat med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act? 

Exempelvis; har ni arbetat utifrån några speciella mallar? 
 
5. Har det funnits någon tidsram för när skulle Ni vara klara med denna 

implementering?  
 
 
 
6. Har det skett organisatoriska förändringar i och med Sarbanes-Oxley Act?  
 
7. Har några arbetsrutiner behövts ändras?  

 
8. Tror Ni att de etiska och moraliska värderingarna i företagen kommer att 

förändras i och med Sarbanes-Oxley Act?  
 
 
 

9. Varför tror Ni att tidigare regler och rekommendationer inte har kunnat 
förhindra de omtalade företagsskandalerna i USA? 

 
10. Vad tror Ni företagen kommer att uppnå med implementeringen av Sarbanes-

Oxley Act i termer av kvalitet?  
 
11. Anser Ni att Sarbanes-Oxley Act kommer att bidra till en mer reliabel 

redovisning?  
 
 
 

 


