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Sammanfattning 
De senaste åren har ett flertal bolagsskandaler uppdagats runt om i världen och kritiken mot 
näringslivet har stundtals varit hård. Föranlett av dylika händelser tillsattes Förtroende-
kommissionen, ledd av Erik Åsbrink. Dess syfte var att bidra till bättre styrning av svenska 
bolag och på så sätt kunna återupprätta näringslivets och aktiemarknadens förtroende för de 
noterade bolagen. Detta ansågs vara en förutsättning för att kunna stärka näringslivets effekti-
vitet och konkurrenskraft. Kommissionens arbete utmynnade slutligen i Svensk kod för 
bolagsstyrning. Vi fann det därför av intresse att utreda huruvida tillämpandet av detta doku-
ment stärker fondbolags förtroende för de svenska aktiemarknadsbolagen. 
 
De problemområden uppsatsen fokuserar på är huruvida fondbolagen kan ses som aktiva 
ägare, hur information om bolagsstyrningsfrågor används, hur negativ massmedial informa-
tion påverkar ett placeringsbeslut samt ett avslutande frågeområde som behandlar hur koden 
stärker förtroendet för svenska aktiemarknadsbolag.  
 
Ägandet på den svenska aktiemarknaden domineras idag av de institutionella ägarna. 
Förtroendekommissionen menar att detta kan leda till ett vakuum när det gäller styrningen av 
de svenska storföretagen, då det föreligger en konflikt mellan att vara en aktiv ägare och att 
agera i spararnas intresse. God bolagsstyrning är av stor vikt då en stor del av Sveriges invå-
nare direkt eller indirekt är aktieägare och därmed påtagligt berörs av hur de börsnoterade bo-
lagen handhar bolagsstyrningsfrågor.   
 
Det finns olika teorier kring vad som skapar förtroende. I denna uppsats presenteras dels den 
ekonomiska spelteoretiska teorin, dels den teori som ser kulturen som en avgörande faktor. En 
av de främsta skillnaderna mellan dessa två är att ekonomsynsättet anser att det är möjligt att 
påverka förtroendet genom ändrade spelregler, såsom förändringar inom lagen eller inom 
självreglerade områden. Den kulturella teorin menar istället att förtroende är ett kulturellt fe-
nomen som ändrar sig mycket långsamt över tiden och att det är svårt att se hur statsmakten 
ska kunna utöva inflytande inom godtagbar tid. 
 
Data till undersökningen har samlats in genom en enkätstudie. Enkäten har skickats ut till ett 
urval av fondbolag hämtat från Finansinspektionens företagsregister. Därefter har en komp-
letterande studie bestående av tre mindre telefonintervjuer genomförts. Resultaten från den 
empiriska undersökningen har i analysen ställts mot de teorier som finns presenterade i den 
teoretiska och praktiska referensramen för att se om de kan vederläggas eller bekräftas. 
 
Nedan presenteras några av de slutsatser som detta arbete utmynnat i: 
 

! Huruvida fondbolagen är aktiva ägare är främst beroende av dess storlek. Studien har 
även kunnat konstatera att det föreligger en konflikt mellan att vara en aktiv ägare och 
ett finansiellt placerande institut. 

 
! Negativ massmedial information är Kodens enda sanktionsmöjlighet. Den beaktas, om 

än i varierande utsträckning, hos olika fondbolag. 
 

! Respondenterna har överlag en positiv syn på Kodens inverkan på deras förtroende för 
bolagen som tillämpar bestämmelserna. Självreglering ses som en bra åtgärd för att 
stärka förtroendet för bolag. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en inblick i de bakomliggande faktorerna för skapandet av Svensk kod för 
bolagsstyrning. Vidare presenteras de problemområden som behandlas och även syftet med 
denna studie. 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har ett flertal bolagsskandaler kunnat observeras. I USA har företag som 
Enron och Worldcom uppmärksammats och på hemmaplan har vi exempelvis Skandia-
affärerna. Kritiken som riktats mot näringslivet har stundtals varit hård. Den har i huvudsak 
handlat om bristen på insyn, nepotism och ökande ersättningsnivåer. I Sverige gav detta an-
ledning till att Förtroendekommissionen under ledning av Erik Åsbrink tillsattes. Dess syfte 
var att bidra till bättre styrning av svenska bolag för att på så sätt kunna återupprätta närings-
livets och aktiemarknadens förtroende för de noterade bolagen. Detta ansågs vara en förut-
sättning för att kunna stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft. Ett andra syfte med 
Koden är att öka även utländska investerares tilltro till svensk bolagsstyrning och genom detta 
understödja det svenska näringslivets möjlighet att utnyttja utländskt riskkapital till goda vill-
kor.1 
 
Näringslivet och dess organisationer insåg risken för en reglerande lagstiftning och ett häm-
mande regelverk. Genom att tillämpa principen �hellre förekomma än förekommas� tog 
näringslivet initiativ till en svensk kod för bolagsstyrning med samma ordförande som 
Förtroendekommissionen.2 
 
Vägledande principer i Kodgruppens arbete har varit att skapa bra förutsättningar för ut-
övandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, att skapa en sund maktbalans med en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning, att värna om praktisk tillämpning av aktiebolagslagens 
likabehandlingsprincip samt att skapa största möjliga transparens.3 
 
Den 16 december 2004 presenterades den omarbetade versionen av Svensk kod för bolags-
styrning. Den första versionen hade tidigare stött på omfattande kritik från flera remiss-
instanser och även från företag som Hennes & Mauritz och Nordstjernan.4 Vad som framför-
allt mötte kritik var att Koden ansågs vara för detaljerad och att den missgynnade de mindre 
bolagen genom ökad byråkrati. Den omarbetade versionen har gjorts enklare och kortare och 
sägs därmed vara lättare att efterfölja för mindre företag.5 
 
Målgruppen för bolagskoden är främst aktiemarknadsbolag, men det anses att reglerna även är 
lämpliga att tillämpas av andra typer av bolag där ett spritt ägar- eller allmänintresse före-
ligger. Det anges att god bolagsstyrning är viktig i såväl stora som små aktiebolag, men att ett 
alltför ambitiöst regelverk emellertid skulle kunna bli för resurskrävande för de mindre bola-
gen att tillämpa fullt ut. Således har det enligt Kodgruppen funnits en strävan att ge utrymme 
för ett visst mått av förenkling i situationer där detta kan anses vara motiverat.6 
 
                                                
1 Kodgruppen (2004) s 4 
2 Ollevik (2004b) 
3 Kodgruppen (2004) ss 4-5 
4 Beck-Friis (2004) 
5 Ollevik (2004a) 
6 Kodgruppen (2004) s 5 
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Som ett första steg införs Koden för bolag noterade på A-listan och större bolag på O-listan, 
dvs. med ett börsvärde överstigande tre miljarder svenska kronor.7 På detta sätt kan rutiner 
och system skapas av dessa bolag, vilka sedermera kan underlätta implementeringen hos bör-
sens samtliga bolag. Tanken är att en tillämpning av Koden ska komma att betraktas som ett 
kvalitetsmärke och att detta ska väcka intresse även hos andra marknadsplatser och bolag.8 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning bygger på principen �följ eller förklara� (en direkt-
översättning av engelskans �comply or explain�). Detta innebär att ett bolag som tillämpar 
Kodens bestämmelser kan välja att göra avsteg från vissa regler under förutsättning att en 
motivering lämnas till varför avvikelsen har gjorts. Det anges att det främst är styrelsen i det 
enskilda bolaget som har till uppgift att ta ställning till hur motiveringen ska utformas och vad 
som ska anses vara en tillräcklig förklaring. Det finns ingen särskild instans som är tillsatt för 
att avgöra om dessa motiveringar kan anses vara godtagbara eller inte, utan det antas att bolag 
som, utan att lämna tillfredsställande motiv, avviker från Koden riskerar ett försämrat förtro-
ende på kapitalmarknaden. Detta skulle sedan kunna leda till att bolagets värde påverkas 
negativt och att bolaget blir uthängt i media.9  

1.2 Problemdiskussion 
Diskussioner kring förtroendet för näringslivet är inte ett nytt fenomen. I princip har det varit 
en aktuell fråga så länge som någon form av affärsverksamhet har förekommit. Samman-
fattningsvis handlar det om utnyttjande av överlägsen kunskap på annans bekostnad, svek av 
förtroende och blint tjänande av egennyttan.10 Det har dock konstaterats att det inte tycks före-
ligga någon generell förtroendekris för det svenska näringslivet. Likväl har vissa grupper 
inom näringslivet väsentliga förtroendeproblem. Det gäller framför allt högre befattnings-
havare i större börsnoterade företag samt delar av den finansiella sektorn. Även om samtliga 
aktörer inom dessa drabbade grupper inte kritiseras blir de alla berörda av det försämrade för-
troendet. Då nyhetsbevakningen främst rapporterar kring de större bolagen leder detta till att 
ett bristande förtroende för dessa bolag lätt kan sprida sig till också andra delar av närings-
livet. Med detta som bakgrund har det ansetts att de förtroendeproblem som faktiskt finns för 
delar av näringslivet är av en sådan omfattning att de måste tas på allvar.11 
 
Förtroendekommissionen har presenterat några av de mest framträdande företeelserna som 
kan anses vara förtroendeskadliga. Det handlar inledningsvis om ersättningssystemen för 
ledande befattningshavare. Dessa system upplevs enligt genomförda undersökningar som 
otillfredsställande och en viktig förklaring till det försämrade förtroendet för delar av närings-
livet. Främst riktas kritik mot snabba och kraftiga nivåhöjningar, svag/svåröverblicklig kopp-
ling till prestation samt mot bristande transparens. Därefter tas felaktig eller missvisande eko-
nomisk information upp, en komponent som förekommit i flera av de mest uppmärksammade 
utländska företagsskandalerna. Det behöver inte röra sig om åsidosättning av formella regler; 
information som inte ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning trots att lagar 
och regler har uppfyllts är också skadlig för förtroendet för företaget i fråga. Den tredje före-
teelsen som presenteras är att otillbörligt utnyttja informationsöverläge eller stark marknads-
ställning. Händelser inom denna kategori har inte var för sig lett till några skandaler, men 
enligt Förtroendekommissionen har de sammantaget haft en stark påverkan på det försämrade 
förtroendet för delar av den finansiella sektorn. Efter detta behandlas problematiken med 
                                                
7 Ollevik (2004a) 
8 Kodgruppen (2004) s 5 
9 Kodgruppen (2004) s 6, Ollevik (2004a) 
10 SOU (2004) s 101 
11 ibid s 135 
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oklara roll- och ansvarsgränser. Det anges vara en viktig förutsättning för förtroende att det 
går att lita på att personer i ledande funktioner inte samtidigt företräder skilda intressen. Som 
exempel kan bl.a. nämnas ledamöter i bolagsstyrelser med flera styrelseuppdrag som står i 
konflikt med varandra, motstridiga intressen i vissa frågor mellan styrelse och bolagsledning 
(t.ex. om VD även är styrelseledamot) samt revisionsbolag som har både rådgivnings- och 
revisionsuppdrag för samma kund. Avslutningsvis diskuteras problemet med svagt under-
byggda strategier och dåliga affärsbeslut. Ett företags grundläggande uppgift är att driva sin 
verksamhet lönsamt. Om denna uppgift inte uppfylls kommer omvärldens förtroende att 
vackla. Detta gäller speciellt för de stora, börsnoterade företagen som har ett spritt ägande.12 
 
Flertalet av de ovan presenterade förtroendeskadliga företeelserna har sin grund i bristande 
kontroll och svag styrning. Därmed är det av stort allmänintresse att bolagens styrning för-
bättras. Tanken bakom Svensk kod för bolagsstyrning är att denna ska stärka självregleringen 
på bolagsstyrningsområdet.13 I Koden behandlas områdena bolagsstämman, tillsättning av 
styrelse och revisorer, styrelsen, bolagsledningen samt information om bolagsstyrning. Koden 
ska fungera som en kvalitetsstämpel och därmed stärka förtroendet för svensk bolagsstyrning. 
Detta skulle då i sin tur leda till att kapitalanskaffningen underlättas för bolagen. I �Närings-
livet och förtroendet� anges att �välskötta företag är en förutsättning för det marknads-
ekonomiska systemets förmåga att skapa välstånd och ekonomisk tillväxt för medborgarna�.14 
Frågan som vi anser följer av detta är huruvida ett dokument som Koden anses vara 
förtroendehöjande i praktiken och om det tas hänsyn till denna när en investerare överväger 
placeringsalternativ. 

1.2.1 Undersökningsområden 
# Aktivt ägande 

Ett aktivt ägande ses som en förutsättning för en fungerade marknadsekonomi. Ägare med 
stora aktieinnehav bör ta sitt ansvar genom att försöka påverka för att på så sätt skapa en 
sundare maktbalans i bolagen. Utövar fondbolagen ett aktivt ägande eller kommer detta i 
konflikt med den finansiella logiken? 
 
# Information kring bolagsstyrning 

Enligt Koden ska ett bolag lämna information kring sin bolagsstyrning, bl.a. på hemsidan. 
Dock bör sådan information endast vara intressant om den faktiskt används och spelar in då 
beslut tas rörande bolaget. Vi frågar oss om fondbolagen tar dylik information i beaktande vid 
placeringsbeslut? 
 
# Massmedial uppmärksamhet 

Som nämnts ovan finns ingen specifik instans som ska avgöra om ett bolags motiveringar till 
avvikelser från Kodens bestämmelser är tillfredsställande. Det har angivits att risken för 
negativ massmedial uppmärksamhet kan verka tillbakahållande på beslutsfattare som befinner 
sig i gränslandet mellan det tillåtna och det otillåtna. Frågan som följer av detta är om ett 
fondbolag tar hänsyn till massmedias rapportering kring ett investeringsobjekts bolags-
styrning? 

                                                
12 SOU (2004) ss 136-140 
13 ibid s 161 
14 ibid s 21 
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# Koden och förtroendet 
Koden är ett dokument som faller inom ramen för självreglering. Är detta den rätta vägen att 
gå för att öka förtroendet för det svenska näringslivet från fondbolagens sida eller hade en lag-
reglering av området varit att föredra? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida fokus på bättre bolagsstyrning har en positiv 
inverkan på svenska fondbolags förtroende för ett bolag. 
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2 METOD 
I detta avsnitt redogörs för hur vi gått tillväga vid skapandet av denna uppsats. Inledningsvis 
ges en beskrivning av den grundläggande vetenskapssyn som utgjort utgångspunkten för vald 
metod. Därefter följer en skildring av vald metod i form av en redogörelse över urvals-
processen, enkätens utformande samt den empiriska studiens genomförande. Metodkritik förs 
dels löpande i kapitlet och dels under en egen rubrik. 

2.1 Vetenskapssyn 
Vetenskap handlar om sökandet efter sanning; dessa sanningar är dock provisoriska då veten-
skapen hela tiden går framåt och finner nya sanningar.15 Synen på vetenskap formas utifrån 
hur samhället i stort ser på vetenskap, forskningstradition och kultur. Således finns åtskilliga 
sätt att se på vetenskap. Vetenskap kan beskrivas som ett systematiskt inhämtande av 
kunskap, följaktligen är val av metod starkt förenat med rådande vetenskapssyn.16 

 
I detta uppsatsarbete har vi valt att inte ansluta oss till enbart ett vetenskapligt synsätt. Detta 
då vi anser att sökandet efter sanning blir mer fruktbart om uppsatsens delar utgår från olika 
vetenskapliga angreppssätt. I grund och botten anser vi att den positivistiska synen på veten-
skap är god då den strävar efter att åtskilja vetenskap från icke vetenskap. Denna åtskillnad 
sker genom en uppdelning av vetenskapliga påståenden i kognitivt meningsfulla och menings-
lösa påståenden. De meningslösa påståendena är av den karaktären att de varken är sanna eller 
falska och kan därför inte verifieras, medan de meningsfulla påståendena prövas inom ramen 
för logik och matematik, eller om påståendena säger något om verkliga världen testas de 
empiriskt.17 Empirismen är en syn på den säkra kunskapen inom den positivistiska skolan. 
Med detta menas att det finns en strävan efter att kunna bekräfta ett påstående genom 
empirisk prövning.18 De påståenden vi presenterar i detta arbetes slutsatser är att anse som 
meningsfulla då vi noggrant redogör för hur de empiriskt kan verifieras i uppsatsens metod-
del.19 Så långt kan vi ansluta oss till den positivistiska skolan, men vi anser att synen på 
kunskapen som säker är mer lämpad för naturvetenskapen, där den positivistiska synen också 
har tagit sin utgångspunkt.20  
 
Istället för att se kunskap som säker ansluter vi oss till Karl Poppers syn på kunskap som att 
den aldrig är slutgiltig och absolut säker. Popper menar att det finns en objektiv sanning som 
forskningen kommer närmare genom att eliminera felaktiga uppfattningar och falska teorier.21 
Då detta uppsatsarbete utgår från befintliga teorier som ställs mot insamlade empiriska data, 
lägger vi ytterligare en bit i det vetenskapliga pusslet genom att försöka vederlägga eller 
bekräfta dessa teorier. 

2.2 Relation mellan teori och empiri 
Detta uppsatsarbete tar utgångspunkt i ett deduktivt angreppssätt då vi utgår från befintliga 
teorier och undersökningar. Dessa kunskaper appliceras sedan på de data som hämtas in 
genom den empiriska undersökningen. Materialet analyseras sedan utifrån dessa teorier. Data-

                                                
15 Thurén (2002) 
16 Gustavsson (2004) s 8 
17 Sverke (2004) s 60 
18 Gustavsson (2004) s 11 
19 Sverke (2004) s 60 
20 Thurén (2002) s 15 
21 Gilje och Grimen (2003) ss 81-88 
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insamlingen sker genom en statistisk undersökning. Således kvantifierar vi kvalitativa stor-
heter för att kunna identifiera samband och möjliggöra test av de teorier vilka ligger till grund 
för denna studie, för att antingen revidera, förkasta eller bekräfta dem. Valet av statistik som 
empirisk datainsamlingsmetod motiveras med att det var den metod vi ansåg bäst bidrog att 
uppfylla syftet med uppsatsen samt klargöra problemformuleringen. Detta då vi var intresse-
rade att inhämta kunskap vilken är möjlig att generalisera till andra än de undersökta fond-
bolagen. 

2.3 Val av forskningsmetod 

2.3.1 Urvalsprocessen 
Avsikten med denna undersökning har varit att kartlägga fondbolags inställning till svensk 
kod för bolagsstyrning. Populationen, dvs. den mängd enheter vi velat studera egenskaper 
hos, har således utgjorts av fondbolag.22 Ramen vi använde var Finansinspektionens företags-
register, vilket innehåller uppgifter om de företag och individer som har tillstånd att erbjuda 
finansiella tjänster.  I de fall den population som återfinns i ramen inte sammanfaller med 
populationen som idealt önskas studeras, talas det om täckningsfel.23 I denna studie har de 
element i ramen som inte tillhör målpopulationen varit de fondbolag som inte fattar 
placeringsbeslut beträffande aktier noterade vid en svensk marknadsplats. Exempelvis fanns 
det några bolag som enbart handlar med index, andra som endast gör placeringar i ameri-
kanska och östeuropeiska bolag, ett cementbolag och ett fondbolag som har blivit uppköpt. 
Dessa enheter har inte ombetts att besvara enkäten, av den anledningen undvek vi syste-
matiska fel pga. övertäckning.  Undertäckning beskriver den situation där enheter som ingår i 
målpopulationen inte återfinns i rampopulationen.24 Enligt uppgift från Finansinspektionen 
uppdateras företagsregistret så snart uppgifter avseende företag förändras eller beslut om att 
bevilja tillstånd träder ikraft.25 Detta medför att problemen med täckningsfel i denna studie 
troligen är små. Förvisso skulle det kunna finnas något fondbolag som inte beviljats tillstånd 
ännu, och som har en avvikande uppfattning i förhållande till dem som ingår i ram-
populationen, vars åsikter vi missar att fånga upp. Om så vore fallet skulle det leda till en 
snedvridning av våra resultat.26 Den kritik som kan riktas mot ramen är dock att det har 
återfunnits ett fondbolag som blivit uppköpt samt ett cementbolag. Detta indikerar brister i 
uppdateringen av registret. Bortsett från något fall av övertäckning anser vi att Finans-
inspektionens företagsregister är en bra urvalsram då den enligt uppgift ska uppdateras konti-
nuerligt.27 Vidare anser vi att Finansinspektionen är en högst trovärdig institution, varför det 
inte finns anledning att ifrågasätta registrets riktighet.  
 
I Finansinspektionens företagsregister återfinns en mängd olika typer av institutionella ägare, 
dvs. företag, exempelvis pensions- och försäkringsbolag, bank eller placeringsfonder, som gör 
stora placeringar.28 Efter noga övervägande valde vi att fokusera oss på fondbolag. Detta då 
vår tid inte räcker till för att ge studien önskvärd kvalitet med avseende på urvalet av antal 
element i varje ägarkategori. Vi valde därför att göra ett större urval i ägarkategorin fond-
bolag, för att på så sätt öka våra möjligheter till att dra korrekta slutsatser.29 Anledningen till 

                                                
22 Dahmström (2000) 
23 ibid s 252 
24 ibid s 252 
25 Finansinspektionen (2005) 
26 Dahmström (2000) s 252 
27 ibid s 52 
28 Finansinspektionen (2005) 
29 Sverke (2004) s 26 
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att vi valde fondbolag var att de är den typen av institutionella ägare vi bäst känner till hur de 
är organiserade. Vidare är fondsparandet en av anledningarna till att det institutionella ägandet 
av svenska aktiemarknadsbolag har ökat.30  
 
Per den 4/11 2005 fanns det totalt 43 fondbolag och 27 omauktoriserade fondbolag registre-
rade hos Finansinspektionen.31 Av dessa gjorde vi ett urval av 35. För att få ett representativt 
urval och undvika subjektiva inslag i urvalsprocessen valde vi att göra ett slumpmässigt urval 
utan återläggning. För att ge samtliga element lika stor sannolikhet att komma med i urvalet 
sorterade vi ihop de två listorna i bokstavsordning, varpå vi numrerade dem.  Med hjälp av 
Minitab skapade vi en slumptalstabell. Utifrån dessa slumptal valde vi ut vilka fondbolag vi 
skulle kontakta. I förekommande fall hoppade vi över återkommande nummer då urvalet 
gjorts utan återläggning.32  
 
Det relativt ringa antalet fondbolag och omauktoriserade fondbolag hade kunnat motivera en 
totalundersökning. Anledningen till att vi valde att göra ett urval av dessa är främst att vi 
ansåg att vi kunde höja kvaliteten i databearbetningen genom ett mindre material, och på så 
sätt försäkra oss om att det slutgiltiga resultatet är behäftat med en mindre mängd fel än om en 
totalundersökning hade genomförts.33 En tumregel som beskrivs i litteraturen är dock att ett 
större urval sannolikt är mer representativt för populationen, men samtidigt är den precisions-
grad som behövs dock avhängigt studiens syfte.34 Till en början ansåg vi att urvalet var till-
räckligt stort för att uppfylla syftet med studien, detta då vi inte räknat med så stort bortfall. 
Vi inser också att det ringa antalet fondbolag i urvalsramen hade motiverat en total-
undersökning. Anledningen till att vi inte genomförde en sådan var att vi tänkte att ett mindre 
urval kunde höja precisionen i databearbetningen. Med facit i hand så skulle en total-
undersökning ha genomförts, eller åtminstone ett kompletterande urval för att kompensera för 
dem som avböjt att delta samt de som inte tillhörde urvalsramen. Då vi inte gjort detta kan 
materialet inte användas till att dra några generella slutsatser som äger giltighet utanför de 
som faktiskt har deltagit i studien. Materialet får istället ses som en indikation på hur fond-
förvaltare ställer sig till Svensk kod för bolagsstyrning och hur tillämpandet av den skapar 
förtroende.  

2.3.2 Utformandet av enkäten35 
Vid utformandet av en enkät är det av vikt att dels vara noggrann vid formulerandet av frågor 
och svarsalternativ för att i största möjliga mån undvika oklarheter och dels att se till att lay-
outen är tydlig och överskådlig. 
 
En av de inledande avvägningarna kring utformandet av enkäten har handlat om huruvida 
denna ska förses med öppna frågor eller med svarsalternativ. Vi valde att använda slutna frå-
gor, till stor del för att få möjligheten att presentera materialet på ett statistiskt sätt. Med fasta 
svarsalternativ underlättas bearbetningen av insamlad data och det blir mindre tidsödande 
både för oss som ska hantera svaren och för de respondenter som besvarar enkäten. Vi har 
också tagit med i bedömningen att det vanligen blir ett större internt bortfall, dvs. svarsbortfall 

                                                
30 SOU (2004) ss 179-180 
31 Ett omauktoriserat fondbolag bedriver verksamhet enligt Lagen om investeringsfonder (2004:46) och ett 
fondbolag enligt Lagen om värdepappersfonder (1990:1114). Det sistnämnda har dispens till och med februari 
2007; efter denna tidpunkt ska alla fondbolag vara omauktoriserade för att få bedriva värdepappershandel. 
32 Dahmström (2000) s 213 
33 ibid s 56 
34 Trost (1994) s 35 
35 Enkäten återfinns i Bilaga 1 
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på enstaka frågor, om öppna frågor används. Med användandet av slutna frågor följer dock 
vissa nackdelar. Om respondenten inte anser att något svarsalternativ är korrekt finns en risk 
att denne känner sig tvingad att välja ett svar som faller utanför de egentliga åsikterna och vi 
får då en oriktig bild. Nyanserna som eventuellt finns i respondenternas svar fångas därmed 
inte upp. Vi går också miste om att få ta del av respondentens mer utförliga uppfattningar 
kring ämnet, vilka hade kunnat framkomma om öppna frågor hade tillämpats. För att ändå ge 
respondenten en möjlighet att uttrycka egna åsikter mer fritt har vi avslutat enkäten med en 
öppen fråga där tillfälle ges att med egna ord reflektera kring ett övergripande ämne.36 Att ha 
med en avslutande öppen fråga har även varit viktigt ur en annan synvinkel. En studie har vi-
sat att det vid undersökningar som riktar sig till en speciell yrkesgrupp är viktigt att vid ut-
formningen av enkäten lämna utrymme för egna kommentarer samt att klargöra att dylika 
kommentarer välkomnas.37 
 
Då ledande frågor kan innebära problem har vi försökt utforma enkätens delfrågor på ett så-
dant sätt så att detta undviks. Exempelvis har vi haft för avsikt att balansera de attitydfrågor 
som ingår i undersökningen så att de uttrycks så neutralt som möjligt. I frågan om respon-
denten ansåg en viss typ av information viktig har vi därför också angett ordets motpol, ovik-
tig, för att inte riskera att respondenten slentrianmässigt instämmer i det som antyds i frågan.38 
Omnämnandet av berömda organisationer kan utnyttjas för att skapa prestige i att svara på ett 
visst sätt. Det citat som används i enkäten är hämtat från Förtroendekommissionen. Vi har 
dock valt att inte ange detta, för att undvika risken att en positiv eller negativ inställning till 
denna kommission eventuellt skulle påverka svaret.39 Ytterligare en dimension av ledande frå-
gor är att låta respondenten enbart välja mellan att svara ja eller nej på frågor där användandet 
av flera svarsalternativ hade kunnat ge en mer rättvisande bild. Vår enkät innehåller två frågor 
där de möjliga svaren endast är ja eller nej. Den ena är en klar ja/nej-fråga medan den andra är 
mer tveksam och eventuellt hade kunnat tjäna på ett eller flera mellanalternativ. Detta har 
kunnat konstateras efter att ett par respondenter valt att kommentera frågan. I övrigt har vi 
undvikit frågor med endast två svarsalternativ för att möjliggöra en mer nyanserad bild. 
 
Termen �social önskvärdhet� kan komma att aktualiseras vid besvarandet av diverse frågor.40 
Detta innebär att respondenten svarar det som denne tror förväntas, dvs. det svar som kan 
tyckas vara mest socialt acceptabelt eller önskvärt. Det kan handla om att respondenten svarar 
det som denne tror att vi som intervjuare har som norm för att respondenten bör svara. Vid 
konstruerandet av frågornas svarsalternativ har vi övervägt detta så att det inte kan uppfattas 
som om något alternativ är mer önskvärt än de andra.  
 
Vid skapandet av enkätfrågorna har vi övervägt hur långa dessa bör vara. Experiment har vi-
sat att det kan få positiva effekter om frågornas längd ökas. Troligtvis är detta mest applicer-
bart på öppna frågor, av vilka vår enkät endast innehåller en. Med tanke på detta har vi ansett 
det lämpligt att ta hänsyn till att kortare frågor i sin tur har vissa fördelar gentemot dylika 
längre. Det handlar då om att användandet av kortare frågor tvingar oss som frågekonstruktö-
rer att verkligen tänka igenom ämnena och rensa bort sådant som är oväsentligt för vår studie. 
En annan fördel är att kortare frågor minimerar risken för att respondenten överbelastas med 
information och därigenom glömmer exempelvis den inledande delen av frågan. Efter över-
vägande av dessa aspekter tog vi beslutet att låta en liten del av frågorna bli mer rika på in-

                                                
36 Ejlertsson (2005) ss 68-71, Wärneryd (1990) ss 101-102 
37 Wärneryd (1990) s 96 
38 Ejlertsson (2005) s 56 
39 Wärneryd (1990) s 66 
40 ibid s 67 
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formation, främst de frågor som vi ansåg var i behov av en längre förklarande text för att inte 
bli uppfattade på fel sätt.41 
 
En enkäts layout är av betydelse för om undersökningen tas på allvar eller inte. Om enkäten 
formateras på ett logiskt och presentabelt sätt ger detta självklart ett mer seriöst intryck än om 
respondenten får uppfattningen att enkäten är ett hastverk. Således har vi lagt ner tid på att ge 
enkäten ett enhetligt och överskådligt utseende, för att på så sätt ge respondenten ett gott för-
sta intryck när denne öppnar enkäten. Svarsalternativen har placerats på ett konsekvent sätt, 
under respektive fråga med ett indrag, och såväl frågor som svar har uniform numrering.42  
 
Det kan även ha viss betydelse i vilken ordning de olika frågorna presenteras. Vi har gruppe-
rat våra enkätfrågor utifrån de ämnesområden som de avser att behandla, dock utan att ha 
avgränsningar mellan områdena pga. utrymmesskäl. Det rekommenderas att frågor som kan 
uppfattas som svårbesvarade placeras i slutet av enkäten, vilket vi tagit hänsyn till genom att 
placera de mer abstrakta åsiktsfrågorna sist.43 Huruvida frågorna kring bakgrundsinformation 
ska placeras först eller sist i enkäten finns det olika uppfattningar om. Dels finns inställningen 
att dessa är motivationssänkande och därmed bör komma sist i enkäten och dels kan bak-
grundsfrågorna ses som lättbesvarade och därmed som en motivationshöjande inledning. Vi 
har valt att placera dessa frågor först i enkäten, dock efter en inledande text som förklarar 
syftet med undersökningen på ett förhoppningsvis intresseväckande sätt.44 

2.3.3 Tillvägagångssätt 
Studien inleddes med inläsning av för området relevant litteratur, dels forskningsartiklar och 
dels kompletterande litteratur såsom facklitteratur, debattartiklar och statliga utredningar. 
Utifrån detta utkristalliserades sedan de ämnesområden som den empiriska undersökningen 
kom att koncentreras kring och vilka även den teoretiska och praktiska referensramen utgörs 
av. Detta förfarande bidrar till att vi vid författandet av enkäten hade klart för oss vilka 
områden som var av intresse att beröra. Syftet med undersökningen kunde således fastställas i 
ett inledningsskede. Detta är något som rekommenderas; att man innan en enkät ställs 
samman har syftet med denna klart för sig.45 
 
Även en genomgång av relevant metodlitteratur har utförts för att på så sätt kunna verkställa 
empiriinsamlingen och analysen på ett adekvat sätt. Med hjälp av denna litteratur kan onödiga 
misstag till viss del undvikas och värdefull vägledning fås kring hur arbetet kan utföras. 
 
Utformning av enkätens frågor och svarsalternativ samt urvalsprocessen har varit de näst-
kommande stegen. Dessa skeenden beskrivs i detalj i tidigare avsnitt i detta kapitel och 
behandlas därför inte här. 
 
Innan enkäten skickades ut till de utvalda respondenterna presenterades den för en referens-
grupp innehållande personer med finansiella/ekonomiska, forskar- samt datakunskaper. Dessa 
har ombetts att uttala sig om eventuella brister i layout och i fråge- och svarskonstruktion. 
Enkäten har sedan justerats med dessa utlåtanden i åtanke. Förhoppningen är att detta bidragit 
till att ytterligare eliminera risken för felformuleringar och missförstånd. Att föredra framför 

                                                
41 Wärneryd (1990) ss 79-81 
42 Eljertsson (2005) ss 94-96, Trost (1994) s 81 
43 Ejlertsson (2005) s 99 
44 Trost (1994) s 86 
45 ibid ss 14-15 
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detta förfarande hade varit att genomföra en pilotstudie med personer från den tilltänkta mål-
populationen. Det kan ses som en svaghet i studien att detta inte gjorts. 
 
Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till vid användandet av e-postenkäter. Det för-
delaktigt om en multikontaktstrategi tillämpas vid distributionen.46 Detta har vi i vårt uppsats-
arbete tagit hänsyn till genom att innan utskicket kontakta de tilltänkta respondenterna via 
telefon för att informera om vilket ämne vår enkät behandlar och för att ge dem möjligheten 
att samtycka eller avböja till att deltaga i studien. Därefter har enkäten distribuerats 
tillsammans med ett följebrev som återkopplar till det inledande telefonsamtalet och även ger 
instruktioner till hur frågorna besvaras på lättast sätt. Hos en del av respondentföretagen hade 
vi redan fått namn och kontaktuppgifter till en lämplig person och till dessa skickades ett mer 
utförligt följebrev istället för det inledande telefonsamtalet. Det sista steget i processen har 
varit att via e-post påminna de som inte skickat in sina svar. Ett sådant förfarande upplevs 
förhoppningsvis som positivt ur respondentens synvinkel. Det är vid en enkätundersökning 
viktigt att den tillfrågade upplever att vi som handhar processen gör det med professionalism, 
att vi är kunniga inom vårt område, för att på så sätt uppmuntra till besvarande av de frågor vi 
ber om svar på.47 
 
Två veckor efter det initiala utskicket gick en påminnelse ut till de respondenter som inte 
besvarat enkäten. I denna betonades att medverkandet är frivilligt, men att den enskildes svar 
är mycket viktigt för undersökningen. Brevet hölls medvetet kort för att kunna läsas igenom 
snabbt och det betonades i ämnesraden att det handlade om en påminnelse. Enkäten och 
instruktionerna bifogades även i detta meddelande. Påminnelsen syftade dels till att upp-
muntra de respondenter som har för avsikt att besvara frågorna men av någon anledning valt 
att skjuta på det, och dels att motivera dem som är tveksamma till att överhuvudtaget skicka in 
sina svar.48 
 
Dessvärre resulterade inte påminnelsen i att några fler svar inkom och därmed kunde vi 
konstatera att vi totalt sett endast fått svar från tretton respondenter. Detta medförde att en 
kompletterande studie blev nödvändig att genomföra. Vi tog således kontakt med ytterligare 
tre fondförvaltare vilkas namn vi erhållit via kontakter och fick till stånd telefonintervjuer 
med dessa personer. Intervjuerna utgick från enkätens frågeställningar, med den skillnaden att 
respondenterna fick ge öppna och reflekterande svar istället för att vara bundna till i förväg 
konstruerade svarsalternativ. Detta då vi önskade få mer fyllig information. Resultatet av 
dessa intervjuer samt av enkätundersökningen återges i kapitel fyra. 
 
De besvarade enkäterna bearbetades därefter dels i statistikprogrammet Minitab och dels i 
Excel, för att göra det möjligt att presentera materialet i diagramform. Intervjuerna samman-
fattades utifrån de tidigare nämnda undersökningsområdena. Därpå kunde vi genomföra en 
analys av det inkomna materialet. Detta gjordes genom att våra kunskaper från den teoretiska 
och praktiska referensramen ställdes mot det som framkommit i den empiriska studien. 
Analysen utmynnade sedan i de slutsatser som återfinns i kapitel sex. 
 
 

                                                
46 Gatarski (2004) s 274 
47 Trost (1994) s 42 
48 ibid ss 98-99 
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Fig. 1. Sammanfattande bild av vårt tillvägagångssätt 
Källa: egen 

2.4 Kritisk granskning av enkätundersökning som metod 
Det finns såväl fördelar som nackdelar med att använda enkäter som metod för datainsamling. 
En fördel som vägt tungt vid vårt val av metod är att en e-postenkät möjliggör att responden-
terna besvarar frågorna då de själva har tid och möjlighet.49 Flertalet av våra respondenter har 
troligtvis ett pressat schema och detta i kombination med det faktum att vi var i behov av att 
få tillgång till svaren inom en relativt kort tidsperiod gjorde att en enkätstudie tycktes vara 
lämplig.  Respondenterna behöver då inte anpassa sitt schema för att frigöra tid till ett 
personligt möte, vilket kan bidra till att öka svarsfrekvensen. Det ger också respondenten 
möjlighet att i lugn och ro tänka igenom frågorna och därigenom lämna väl övervägda svar.50 
Detta kan givetvis även ses som en nackdel, då det kan hävdas att vi gått miste om spontana 
svar och istället riskerar att få mer tillrättalagda sådana. En annan fördel med att använda 
enkät är att undersökningen kan göras på ett förhållandevis stort urval i relation till tids-
åtgången.51 Det är mycket tveksamt att vi skulle ha haft möjlighet att ha samma antal 
respondenter om vi istället valt att utföra empiriinsamlingen med hjälp av personliga 
intervjuer. Förmodligen hade tiden inte varit tillräcklig för ett sådant förfarande.  
 
Då vi främst har använt skriftlig kommunikation vid insamlandet av empiri finns det risker att 
vi missar viktiga aspekter som hade kunnat fångas upp vid ett personligt möte, i form av 
exempelvis kroppsspråk, samt att vi förlorar möjligheten att förklara de frågor som eventuellt 
ger upphov till oklarheter, såtillvida inte respondenten självmant tar kontakt med oss för att få 
ett förtydligande kring någon fråga.52 Dock är detta inte enbart att ses som negativt då vi 
genom att inte träffa våra respondenter personligen kunnat undvika de så kallade 
intervjuareffekterna. Respondenterna har inte kunnat påverkas av vårt sätt att ställa frågor 
eller av vårt uppträdande, något som vid intervjusituationer annars är vanligt före-
kommande.53 
 
Vid en intervju finns möjligheten att stödja och uppmuntra respondenten till att ge ett mer 
fullständigt eller uttömmande svar samt att få personen att känna sig väl tillrätta i intervju-
situationen.54 Något som rekommenderas vid enkäter är att de bundna svarsalternativen 
kompletteras med en öppen fråga som syftar till att ge ett mer specificerat svar.55 Detta har vi 
tagit hänsyn till genom att avsluta enkäten med en förfrågan om respondentens reflektioner 

                                                
49 Gatarski (2004) s 274 
50 Wärneryd (1993) ss 14-15 
51 Ejlertsson (2005) s 11 
52 Wärneryd (1990) ss 14-15 
53 Ejlertsson (2005) s 12 
54 Andersson (1994) s 137 
55 ibid s 142 
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kring den viktigaste aspekten i vår undersökning i förhoppning om att därigenom få 
intressanta infallsvinklar som inte fångats upp genom övriga frågor. Det visade sig dock att 
svaren, i den mån frågan besvarades, inte blev särskilt detaljerade, vilket också påpekats i 
litteraturen att så ofta är fallet.56 Detta innebar att vi inte kunde behandla dessa svar på samma 
sätt som övriga svar, utan att vi istället fick se dem som tilläggsinformation.57  
 
Vi kan inte heller vara övertygade om att det är den tilltänkta respondenten som faktiskt 
besvarar enkäten.58 Av olika anledningar, exempelvis tidsbrist, är det möjligt att denne valt att 
lämna över uppgiften till någon kollega utan att informera oss om detta. Detta är något som vi 
inte kunnat kontrollera och vi får därmed förlita oss på att det är en person med de efter-
frågade kunskaperna som har besvarat enkäten. 

2.4.1 Kvalitetsdiskussion 
Viktigt för en tillförlitlig studie är att mätsituationen skall vara lika för alla. Då data-
insamlingen skett genom enkäter är den troligen utsatt för mindre slumpinfluenser än om data 
skulle ha samlats in genom intervjuer då frågorna framställs på exakt samma sätt. Frågorna 
kan förvisso uppfattas olika av respondenterna, varför även utformandet av enkäten har stor 
betydelse för studiens tillförlitlighet med avseende på språk och form. För att minska risken 
att frågorna uppfattades olika, var oklara eller svåra att besvara skickades enkäten ut till en 
referensgrupp innan studien genomfördes. Förmodligen är även miljön i vilken frågorna 
besvaras liknande då vi skickat dem till arbetsplatsen. En ytterligare kvalitetsaspekt är att 
samma resultat skall kunna erhållas vid en förnyad mätning. Detta förutsätter dock ett statiskt 
förhållande och respondenters uppfattning kan ändras över tiden, men för kvantitativa studier 
är det viktigare att konstans råder i kortsiktig mening.  Enkäten samt namnet på de fondbolag 
som deltagit i studien bifogas vilket gör det möjligt att repetera studien. Vidare är det viktigt 
för studiens tillförlitlighet att enkäten är överskådlig och enkel att besvara så respondenterna 
inte kryssar fel. På samma sätt som det är viktigt att respondenterna inte kryssar fel är det 
viktigt att vi är noggranna vid databearbetningen. Det lilla materialet gör att vi kan garantera 
att det inte har uppkommit några fel vid inmatningen och bearbetningen av data.59  
 
En annan dimension av studiens kvalitet är huruvida frågorna mäter det de har för avsikt att 
mäta. Frågorna som ställs i enkäten rör tre områden. Inledningsvis ställs frågor kring fond-
bolagens ägarfilosofi, sedan hur de använder sig av bolagsstyrningsinformation och slutligen 
några avslutande frågor kring förtroende. Vad vi inte tänkte på när den första frågan formu-
lerades är att om något tas upp till diskussion med bolaget så görs det vanligen med bolagets 
styrelse och inte som vi skrev med företagsledningen. Detta har några av våra respondenter 
mycket riktigt påpekat och kommenterat vid sidan av frågan. De som inte har kommenterat 
det har möjligen tänkt som vi eller så tar de faktiskt upp det med företagsledningen, det kan vi 
inte veta. I övrigt så har vi förutsatt att respondenterna som besvarar enkäten är väl insatta i 
bolagsstyrningsfrågor så att de begrepp som används inte ger upphov till några frågetecken. 
Som en kontroll till detta har vi ombett dem att ange hur många år de har arbetat med 
placeringsbeslut. Ingen hade arbetat kortare än tre år, vilket sannolikt bör innebära att 
begreppen känns klara. Den person som inte arbetade med placeringsbeslut var verksam inom 
en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor. Som vi nämnt ovan skickades enkäten till en 
referensgrupp, detta även som ett led i att försäkra oss om, på intellektuell väg, att frågorna 
mäter det vi hade för avsikt att de skulle mäta. Avsnittet med frågor kring hur fondförvaltare 
                                                
56 ibid s 142 
57 Ejlertsson (2005) s 111 
58 Wärneryd (1990) ss 14-15 
59 Trost (1994) ss 57-59 
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använder information om bolagsstyrningsfrågor innehåller inte några svårdefinierade begrepp, 
vilket faktiskt borde innebära att respondenterna har reflekterat över frågorna som vi tänkt att 
de skulle göra. Däremot innehåller avsnittet med frågor kring förtroende en del svår-
definierade begrepp vilket skulle kunna ha givit upphov till avvikelser från vad vi avsåg att 
mäta. Förtroende för bolag kan ha olika innebörd för olika förvaltare och vi borde ha 
utvecklat förtroendebegreppet mer. 
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3 TEORETISK OCH PRAKTISK REFERENSRAM 
I avsnittet nedan presenteras centrala aspekter av den teori och övrig kompletterande 
litteratur som utgör uppsatsens referensram. Kapitlet ligger sedan till grund för den 
empiriska studien och analysen. 

3.1 Bolagsstyrning 
En stor del av Sveriges innevånare är i dagsläget direkt eller indirekt aktieägare och berörs 
därmed påtagligt av hur de börsnoterade företagen handhar styrningsfrågor. Kodens syfte är 
att förbättra bolagens styrning genom en välutvecklad självreglering.60 
 
Bolagsstyrning kan definieras som en process innefattande skapandet av god redovisning till 
förmån för aktieägare, tillsynen över ledningens handlingar och det strategiska besluts-
tagandet.61 Den svenska modellen för bolagsstyrning karakteriseras av ett samspel mellan de 
fyra bolagsorganen bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorn. Bolags-
stämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där bolagets ägare har tillfälle att 
utöva sin makt. Det är bolagsstämman som utser styrelsen vilken i sin tur har till uppgift att 
för ägarnas räkning svara för bolagets förvaltning. En verkställande direktör ska finnas i alla 
publika bolag och denne har till uppgift att enligt styrelsens anvisningar ansvara för bolagets 
löpande förvaltning. Bolagsstämman ska även utse en eller flera revisorer vars uppgift är att 
granska dels bolagets årsredovisning och räkenskaper, dels styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning.62 Utmärkande för svenska bolag, i förhållande till exempelvis 
brittiska eller amerikanska, är att ägandet ofta domineras av en eller ett fåtal större ägare som 
många gånger utövar sin ägarroll aktivt och engagerar sig i styrelsen.63 
 
Det finns olika teorier kring hur en god bolagsstyrning kan åstadkommas på bästa sätt. 
Somliga menar att informationsteknologins genombrott har gjort det möjligt för intressent-
grupper att offentligt hålla ett företag ansvarigt för dess beslut och handlingar. Den typen av 
aktiviteter har en global omfattning och har möjliggjorts genom användandet av Internet. 
Denna utveckling anses innebära att företagen blir mer utsatta för utredningar och demo-
kratiska processer.64 Dagens investerare uppges vara mer intelligenta och sofistikerade än 
tidigare; de samlar själva in den information som de efterfrågar, ofta med hjälp av Internet. 
Detta resulterar i att de vet mer och uppmärksammar mer än tidigare.65 Modern 
kommunikationsteknologi gör det i princip omöjligt för ett företag att gömma undan en ljus-
skygg verksamhet. Kravet på transparens hävdas gynnsamt med hjälp av nya tekniker och det 
anges att den mediala situationen på ett djupgående sätt har påverkat förutsättningarna för att 
bedriva affärsverksamhet.66 
 
Andra argumenterar för att denna intressentmodell för bolagsstyrning måste reformeras om 
hållbar framgång ska kunna frambringas. Det menas att vi inte ska förlita oss på att omvärlden 
i form av exempelvis ovan nämnda massmediala uppmärksamhet ska kunna skapa en god 
bolagsstyrning. Bland annat presenteras en argumentation att bolagsstyrningssystem bör 
baseras på en teori om innovativ företagsamhet där det innovativa företaget är ett lärande 
                                                
60 Kodgruppen (2004) s 2 
61 Rayman-Bacchus (2003) 
62 SOU (2004) ss 168-170 
63 Kodgruppen (2004) s 7 
64 Rayman-Bacchus (2003) 
65 Thain (2005) 
66 Larsson (2005) s 35 
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kollektiv i vilket de beslutsfattande personerna måste vara integrerade i relevanta lärande-
processer. Underliggande i denna teori är tron att om beslutsfattaren blir mer involverad leder 
detta till personligt engagemang. 
 
Efter det att den så kallade IT-bubblan sprack har studier genomförts över IT-företagens 
bolagsstyrning. S. Finkelstein hittade en mängd svagheter i denna:67  
 

1. Trots starka styrelser, i vilka flera medlemmar hade ett betydande aktieinnehav och 
därmed ett personligt intresse, var det sällsynt med självständiga ledare och, under-
förstått, också med kontroll. 

2. Trots att riskvilliga placerare var närvarande, tillförande dels kapital och dels 
erfarenhet, tenderade dessa att vara engagerade i alltför många styrelser för att kunna 
erbjuda någon effektiv vaksamhet och kontroll.68 

 
Dessa svagheter kan anses vara bidragande faktorer till företagens misslyckande med att 
överleva. Visserligen koncentrerade sig Finkelsteins studie på IT-företag, men den är ändå av 
intresse då den har identifierat möjliga orsaker till dessa företags fall. Svagheterna som 
angivits ovan är brister som bör kunna antas förekomma även inom andra branscher och vara 
skadliga också där. 

3.1.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
EU-kommissionen har förordnat att varje EU-land utarbetar en nationell kod för bolags-
styrning och arbetet med den svenska Koden genomfördes i två etapper mellan oktober 2003 
och december 2004. Inledningsvis i en arbetsgrupp med nio ledamöter, tillsatta dels av 
Förtroendekommissionen dels av organisationer inom näringslivet, och därefter fortsatte 
arbetet inom Kodgruppen, en kommitté som tillsattes av regeringen och som hade i princip 
samma sammansättning som den första arbetsgruppen. Mellan de två etapperna blev det först 
framtagna dokumentet föremål för såväl remissbehandling som en offentlig debatt.69 
 
Koden behandlar det beslutssystem med hjälp av vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget 
genom ett antal regler beträffande såväl de enskilda bolagsorganens organisation och arbets-
former som interaktionen mellan organen. Utöver detta ges direktiv för bolagets rapportering 
till ägare, kapitalmarknad och omvärld i övrigt.70 I ett separat kapitel talas om ägarrollen och 
ägaransvaret. I detta anges att institutionella ägare bör offentliggöra sin ägarpolicy i vilken det 
bör framkomma vilken investeringsfilosofi som tillämpas och vilka principer som finns för 
utövandet av aktiernas rösträtt.71  
 
Kodens text består av två slag. Dels innehåller den regler som anges i normal stil. Det är av-
vikelser från dessa regler som ska motiveras enligt den tillämpade principen �följ eller 
förklara�. Dels innehåller Koden inledande och förklarande texter i kursiv stil som har som 
syfte att förklara de principiella synsätt på vilka de efterföljande reglerna bygger. 
 

                                                
67 Rayman-Bacchus (2003) 
68 ibid 
69 SOU (2004) s 171, Kodgruppen (2004) s 2 
70 Kodgruppen (2004) s 6 
71 ibid s 10 
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De områden som regleras i Koden är i korthet72: 
# Bolagsstämma 

Regleringen behandlar tidpunkt för kallelse till bolagsstämma, anmälningsförfarandet samt 
möjlighet att deltaga på distans. Det föreskrivs att det ska finnas en beslutför styrelse närva-
rande och att tillfälle ska ges till aktieägarna att ställa frågor. 
 
# Tillsättning av styrelse och revisorer 

Avsnittet innehåller bestämmelser kring valberedningen; hur denna ska utses och vilka som 
inte har tillåtelse att ingå. Vidare föreskrivs hur valberedningen ska gå tillväga vid tillsättning 
av styrelse och vilken information som ska lämnas kring de föreslagna styrelseledamöterna. 
Det anges även att det är bolagsstämman som ska besluta om styrelsearvode samt övriga 
ersättningar för genomfört styrelsearbete. Slutligen anges att valberedningen, eller en för upp-
giften särskilt tillsatt beredning, ska föreslå en revisor och även ge aktieägarna tillgång till 
nödvändig information för att bedöma den föreslagne personens kompetens och oberoende. 
 
# Styrelse 

Stycket omfattar regler avseende vilka områden styrelsen ska ägna särskild uppmärksamhet, 
styrelsens storlek och sammansättning samt kriterier för en styrelseledamots oberoende. Det 
anges vidare att en styrelseledamot har skyldighet att tillägna sig den kunskap som är nöd-
vändig för uppdraget och att ledamoten ska ägna sitt uppdrag erforderlig tid och omsorg. En 
särskild avdelning behandlar dessutom styrelseordförandens ansvarsområden. Slutligen 
deklareras att styrelsen är ansvarig för att den finansiella rapporteringen är uppställd i enlighet 
med lag och övriga bestämmelser, att det finns en fungerande intern kontroll samt att ett 
revisionsutskott bildas. 
 
# Bolagsledning 

I detta avsnitt återfinns bestämmelser gällande vilka uppgifter som den verkställande 
direktören innehar samt hur processen för fastställande av ersättning till bolagsledningen bör 
genomföras. 
 
# Information om bolagsstyrning 

Det framgår att det till årsredovisningen ska fogas en rapport om bolagsstyrningsfrågor. Det 
ska framgå om denna rapport blivit granskad av bolagets revisor. Vidare meddelas vad som 
ska ingå rapporten. Avslutningsvis upplyses det om att bolaget på sin hemsida ska ha en 
särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor. 

3.2 Institutionella placerare och bolagsstyrning 
Av diagrammet nedan (figur 2) kan utläsas att det sedan början av 1980-talet skett stora 
förändringar i ägandestrukturen av svenska aktiemarknadsbolag. Hushållens direktägande har 
minskat, medan det utländska institutionella ägandet har ökat. Tillsammans står svenska och 
utländska institutionella ägare för 85 procent av ägandet på den svenska aktiemarknaden. 
Ägandet i de stora aktiemarknadsbolagen domineras idag av pensionsfonder, aktiefonder, 
försäkringsföretag och andra portföljförvaltande institutioner. Den viktigaste orsaken till det 
ökade institutionella ägandet anges vara att fondsparandet är en effektiv sparform för 
hushållen.  

                                                
72 Kodgruppen (2004) ss 11-22 
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Fig. 2. Ägandet av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats 
        
Dessa institutionella ägare, vilka dominerar ägandet av svenska aktiemarknadsbolag, är i 
första hand portföljförvaltande. Deras uppgift är att ge spararna en så god och säker 
avkastning som möjligt på det satsade kapitalet, inte utöva inflytande i företagen. Ägandet 
utgör enbart en finansiell placering.73 
 
Institutionella ägares relation till sina investeringsobjekt kan beskrivas med hjälp av 
Hirschmans teoretiska koncept: exit, voice och loyalty. Voice indikerar ett aktivt utnyttjande 
av makten för att påverka företagets agerande, dvs. ett aktivt deltagande i bolagsstyrnings-
frågor. Loyalty beskriver den situation där den institutionella ägaren behåller sitt innehav utan 
synpunkter på företagets agerande.74 Slutligen beskrivs Exit som det teoretiska koncept som 
enligt författaren bäst beskriver finansiell logik. Detta då institutionella ägare inte vill fastna i 
bolagsstyrningsfrågor utan vill vara fria att göra nya placeringar som ökar den förväntade 
avkastningen till given risk.75 
 
Om detta kan det även talas i termer av de institutionella investerarnas ansvar. En dylik 
investerare som är missnöjd med prestationerna hos ett investeringsobjekt kan välja att sälja 
sina aktier. Dock kan detta ses som ett oansvarigt beteende, då det innebär att det enda institu-
tionen gör är att undvika problemet och att företagets problem på så sätt skjuts framåt i tiden. 
Denna typ av beteende har varit fullt acceptabelt under en lång tid, men det menas att vi går 
mot en tid då detta är under förändring och att investerare i större utsträckning kommer att 
engagera sig i företag i vilka de har placeringar och försöka arbeta för positiva förändringar.76  
 
Kan då institutionella investerare förbättra bolagsstyrningen? De empiriska resultat som 
framkommit i en artikel av Niclas Hellman har givit en del intressanta infallsvinklar i frågan.  
 
Hellman menar att institutionella investerare är skapta att följa den finansiella logiken. Det 
första argumentet som presenteras, att fondens medel sprids i många aktier samtidigt som 
begränsade resurser används, är i linje med teorin bakom den finansiella logiken. Institu-
tionella investerare förväntas inte heller skaffa sig all information om bolagen som är 
                                                
73 SOU (2004) 
74 Hirschman (1970) 
75 Hellman (2005) 
76 Steele (2005) ss 22-23 
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nödvändig för att kunna ägna sig åt långsiktiga bolagsstyrningsfrågor. Snarare förväntas de att 
kontinuerligt göra omplaceringar för att öka den förväntade avkastningen. Att institutionella 
investerares beteende följer den finansiella logiken ger fondsparare en säkerhet kring 
risk/avkastning, rationalitet och reducering av risken då medlen placeras i en diversifierad 
portfölj. För att knyta an detta till Hirschmans teoretiska koncept menar författaren att institu-
tionella investeringsorganisationer inte är skapta för voicebeteende utan exitbeteende. Institu-
tionella investerare kan inte förväntas ta något större ansvar i bolagsstyrningsfrågor då detta 
skulle kunna äventyra synen på dem som finansiellt logiskt agerande. 
 
Institutionella investerare kan påverka bolagsstyrningen genom att informera företags-
ledningen om aktiemarknadens förväntningar på bolaget. Dessa förväntningar är dock många 
gånger baserade på information inhämtad från externa rådgivare. Detta då institutionella ägare 
måste ha en förenklad ansats i de sätt på vilka de tillägnar sig information rörande noterade 
bolag, helt enkelt för att mängden information annars blir ohanterlig. Här finns emellertid en 
skillnad mellan stora och små institutioner. De förstnämnda har många gånger egna finans-
analytiker, och kan således hantera mer information. De små institutionerna måste begränsa 
sin egen informationshantering eller förlita sig på externa rådgivare.77 
 
Det kan således vara en resursfråga om det är möjligt att utöva en aktiv ägarroll eller inte. Att 
bygga upp och bibehålla en kapacitet för ett dylikt utövande är kostsamt. Då många av de 
svenska institutionella ägarna är små i relation till sina europeiska motsvarigheter riskerar de 
att få en kostnadsnackdel gentemot dessa konkurrenter vid alltför ambitiösa investeringar i ett 
aktivt ägande. Det finns även ett s.k. free rider-problem involverat i denna fråga; vissa ägare 
satsar kapital i ett aktivt ägande och lyckas kanhända också åstadkomma förbättringar. Dock 
får de själva inte mer än en liten del av den värdeökning som detta medför, resterande del 
tillfaller de passiva ägare som inget satsat.78 
 
Investerares förväntningar på noterade bolag revideras vanligen kvartalsvis i samband med 
kvartalsrapporteringen. Detta resulterar i ett starkt fokus på den finansiella rapporteringen 
samtidigt som kvalitativ information får stå tillbaka. Detta menas vara negativt ur bolags-
styrningssynvinkel då företagsledningar kan komma att lägga för stor vikt vid siffrorna i 
kvartalsrapporterna i förhållande till mer långsiktigt planering.79 
 
Även Förtroendekommissionen lyfter fram konflikten mellan att vara en aktiv ägare och agera 
i spararnas intresse. Likt Hellman menar den att ägandet är en finansiell placering som syftar 
till att ge ägarna god avkastning, inte ett aktivt deltagande i bolagsstyrningsfrågor. Vidare 
argumenterar den att resursskäl begränsar de institutionella ägarna att satsa på ett aktivt 
ägande, då det är kostnadskrävande att ha en sådan kapacitet. Aktivt ägande skulle kunna 
medföra kostnadsnackdelar gentemot andra institutioner vilka inte lägger vikt vid ett aktivt 
ägande. Kommissionen menar att den höga graden av institutionalisering av aktieägandet 
riskerar att skapa ett vakuum när det gäller ägarstyrning av de svenska storföretagen, 
samtidigt som den betonar att det är önskvärt med en mångfald av ägare på den svenska aktie-
marknaden med olika preferenser beträffande risk, spridning och placeringshorisont. För att 
komma till rätta med detta vakuum föreslår kommissionen att institutionella ägare skall 
offentliggöra sin ägarpolicy, detta i enlighet med OECD:s corporate governanceprinciper. 
Vidare menar den att ägarnas engagemang och ansvarstagande väsentligt kommer att öka i 
och med de krav som ställs i svensk kod för bolagsstyrning.  
                                                
77 Hellman (2005) 
78 SOU (2004) s 183 
79 Hellman (2005) 
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3.3 Förtroende 
Svensk kod för bolagsstyrning avses ge åtgärder som kan förbättra förtroendet för det svenska 
näringslivet efter senare tiders företagsskandaler.80 
 
En utgångspunkt i arbetet med framtagandet av Koden har varit att ett högt förtroende bidrar 
till att sänka transaktionskostnaderna i näringslivet. Detta genom att ett väl utvecklat 
förtroende gör att lagar och förordningar inte behöver vara så uttömmande och även att inte 
heller avtal och kontrakt nödvändigtvis måste vara detaljerade. Därmed får ekonomins aktörer 
lägre kostnader för att gardera sig mot oangenäma överraskningar.81 
 
Det har argumenterats för att förtroende inom företaget kan bidra till en mängd fördelar för en 
organisation, exempelvis konkurrensmässiga fördelar, individuell och organisatorisk 
effektivitet och skapandet av engagemang. Utöver detta krävs dock tillförlitlig redovisning, 
såväl internt som externt, vilket nödvändiggör implementering av kontrollsystem och 
-procedurer.82 
 
I en modern marknadsekonomi ses det som en nödvändighet att det finns en välfungerande 
finanssektor. Denna sektor skulle ha svårt att fungera om det inte existerar ett fundamentalt 
förtroende för att avtal hålls. Finanssektorn fungerar som ett forum som överbrygger tiden 
genom att det ger bolagen en möjlighet att förbruka resurser som de idag inte äger mot ett 
undertecknande av ett kontrakt som förbinder dem att i framtiden betala tillbaka det lånade 
kapitalet. Utan denna möjlighet skulle det mesta av den ekonomiska aktivitet som pågår idag 
inte vara möjlig.83 
 
När det kommer till externt förtroende för företaget, från dess investerare, menas det att en 
kollektiv ansträngning måste genomföras. Marknaden, företagen, finanssektorn och statliga 
lagstiftare måste sluta sig samman och engagera sig i att stärka investerarnas förtroende. 
Siktet bör ställas in på bättre styrning, ökad transparens, ökade rättigheter för aktieägare och 
en företagsledning som inspirerar till större förtroende från investerare.84 Vidare menas det att 
Sarbanes-Oxley Act och liknande dokument hjälper till att försäkra att ett företag har solida 
bolagsstyrningsstrukturer, att dess räkenskaper har genomgått revision och att alla relevanta 
företagsfakta har blivit presenterade.85 En investerares huvudsakliga önskemål anges vara att 
bli försäkrad om att företagets styrelse är oberoende och att det möter sina skyldigheter. 
Därefter vill investeraren veta hur företagets finansiella situation och framtidsutsikter ser ut, 
framfört på ett lättförståligt språk.86 
 
Det kan vara nödvändigt att tänka över förhållandet mellan kontroll och förtroende, då de 
båda komponenterna kan användas som mekanismer för att handha risker och osäkerheter. 
Traditionellt sett har de betraktats som två motsatta alternativ (�if you control me you don�t 
trust me�). Vissa forskare menar att det är graden av säkerhet kring framtiden som utgör den 
avgörande faktorn rörande förhållandet mellan behovet av kontroll och behovet av tillit. 

                                                
80 Larsson (2005) s 47 
81 SOU (2004) s 97 
82 Skinner och Spira (2003) 
83 SOU (2004) s 87 
84 Thain (2005) 
85 ibid 
86 ibid 
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Vidare anges det att just möjligheten att utöva kontroll, exempelvis genom sanktioner om ett 
löfte inte uppfylls, är förtroendeskapande.87 
 
Inom litteraturen beskrivs förtroende som dels mellanmänskligt och dels opersonligt. Mellan-
mänskligt förtroende är något som främst är personligt, relationsmässigt och som existerar 
mellan två parter. Det kan enbart fås och ges av individer och bygger på en tro att den andra 
inte skulle kunna begå några handlingar som skulle kunna skada de gemensamma intressena. 
Den mer opersonliga formen av förtroende blir nödvändig vid osäkra förhållanden under vilka 
tillit inte är möjligt, exempelvis vid interaktion med främlingar vars beteende inte går att 
förutsäga. Opersonligt förtroende beskrivs som en form av socialt samspel i vilket principaler 
investerar resurser, auktoritet eller ansvar till andra som sedan ska agera å deras vägnar för att 
nå någon form av osäker framtida avkastning.88 Det är således denna form av opersonligt 
förtroende som aktualiseras när en investerare av något slag går in med kapital i ett företag. 

3.3.1 Förtroende som tillgång i det ekonomiska systemet 
Det talas om tre olika kapitaltyper vid studier av varför vissa länder lyckas ekonomiskt sett 
och andra inte, trots att de grundläggande förutsättningarna i somliga fall på ytan tycks vara 
liknande. De tre kapitaltyperna är realkapital, humankapital och socialt kapital. Det sociala 
kapitalet är det senast uppmärksammade och började diskuteras på allvar i början av 1990-
talet. Om ett land sägs ha ett stort socialt kapital innebär det per definition att det har ett väl-
fungerande socioekonomiskt system, där normsystemen främjar sådana beteenden som leder 
till ett effektivt utnyttjande av resurserna. I Robert Putnams studie Den fungerande 
demokratin, med vilken begreppet socialt kapital verkligen slog igenom, förknippas socialt 
kapital nära med den sociala företeelsen förtroende och tillit människor emellan. Det har visat 
sig att det inte är tillräckligt med bara lagar och förordningar, det är nödvändigt att det också 
finns ett förtroende mellan ekonomiska aktörer. Det normala måste vara att kunna lita på 
andras vilja att fullfölja skriftliga och muntliga överenskommelser. 89  
 
Det finns olika teorier kring varför förtroende uppstår. Två av dessa är dels den ekonomiska 
analysen vilken bygger på spelteoretiska resonemang och dels det synsättet som ser kulturen 
som en avgörande faktor. Mellan dessa två paradigm finns viktiga skillnader då de ger olika 
bilder av huruvida det går att öka förtroendet och därmed det sociala kapitalet. 
 
Ekonomsynsättet förklarar uppkomsten av förtroende med att det är rationellt för aktörerna att 
skapa miljöer av tillit då det är något som kan vara nytto- eller vinstmaximerande. Att åstad-
komma överenskommelser kan leda till ett bättre utfall än att enbart konkurrera med varandra. 
Förtroendet är således enligt detta synsätt inte kulturellt betingat utan uppstår för att det i vissa 
sammanhang är det mest rationella. Problem uppkommer om det finns deltagare som vinner 
mer på att bryta överenskommelsen än att hålla den. Man talar om den �sociala fällan�, vilken 
slår igen när fler och fler tror att övriga inte har för avsikt att hålla ett avtal av något slag och i 
och med detta bryter mot avtalets uppställda regler själva. Detta leder till en underminering av 
systemet och det blir allt mindre rationellt att följa den ursprungliga överenskommelsen. Dock 
finns vissa grundläggande slutsatser från spelteorin om vad som kan bidra till ett bättre sam-
arbete mellan spelarna. Det anges att det kan vara lättare att komma fram till en gemensam 
lösning baserad på förtroende om: 
 
$ spelet ska spelas många gånger 

                                                
87 Skinner och Spira (2003)  
88 ibid 
89 SOU (2004) ss 83-84 
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$ aktörerna har bra information om varandras beteenden i det förflutna 
$ antalet aktörer är litet. 

 
Det har också visat sig spela roll om det finns sanktioner i systemet. Om en person vet med 
sig att ett sviket förtroende snabbt är bortglömt, minskar dennes incitament att hålla ingångna 
avtal. Det måste finnas juridiska och sociala sanktioner som bidrar till att aktörerna inte ser 
varje spel som en isolerad engångsföreteelse utan att agerandet i ett spel också får följd-
verkningar i framtiden.90 En möjlighet att dra den felande parten inför domstol är dock inte 
tillräcklig då den dels leder till ökade transaktionskostnader och dels förutsätter att ingendera 
av parterna har resurser att påverka domstolens avgörande i frågan. En indikation från den ena 
parten om att denne kommer att vända sig till en domstol vid ett eventuellt missnöje kan 
också ses som en signal om misstro mot den andre parten, vilket i sin tur kan leda till misstro 
även hos denne. 91 
 
Den andra teorin kring förtroende fokuserar på kulturen som bestämmande faktor. Förtroende 
ses som ett kulturellt fenomen och som något som ändrar sig mycket långsamt över tiden. 
Detta leder till en annorlunda problemställning jämfört med den spelteoretiska ekonomiska 
teorin. Enligt den sistnämnda är det möjligt att påverka förtroendet genom ändrade spelregler, 
såsom förändringar inom lagen eller inom självreglerade områden, medan det inom den 
kulturella teorin blir svårt att se hur statsmakten ska kunna utöva inflytande inom godtagbar 
tid.92 

3.4 Lagreglering eller självreglering? 
En viktig avvägning som måste göras när det gäller normer och regler är inom vilka områden 
det är att föredra att tillämpa självreglering istället för lagreglering. Statsmakten avgör 
omfattningen av lagregleringen, men kan inte direkt påverka hur självregleringen ska gå till 
inom de områden som inte omfattas av den offentliga kontrollen. Dock kan offentliga organ i 
kontakter med privaträttsliga organ försöka få till stånd självreglering inom områden där det 
anses angeläget.93 På detta sätt kom Koden till. 
 
Det finns såväl för- som nackdelar med respektive regleringssätt. Lagreglering kan ge en 
större tyngd och auktoritet genom att det är en offentlig reglering. Då den tillämpas av dom-
stolar ges också en större rättssäkerhet. Att något lagregleras innebär att alla måste följa 
bestämmelserna; vid självreglering omfattas bara dem som frivilligt väljer att ansluta sig. 
Nackdelar med att tillämpa lagreglering kan exempelvis vara att beslutsprocessen blir mer 
tidskrävande, att alla träffas av reglerna även om de från början främst var avsedda för vissa 
speciella situationer samt att lagreglering kan leda till uppfattandet att allt som inte 
uttryckligen är förbjudet är tillåtet.94 
 
Självreglering har i sin tur vissa fördelar gentemot lagreglering. Exempelvis är den oftast mer 
flexibel vilket gör det lättare att anpassa regelverket till förändringar i yttre omständigheter. 
Det är även möjligt att ha en högre ambitionsnivå och på så sätt utgöra en sporre mot en efter-
strävansvärd förbättring. Ett självregleringssystem utformas och tillämpas av dem som 
närmast är berörda av systemet och kan av den anledningen få en god förankring hos dessa. 
De främsta nackdelarna med självreglering är att det finns risk för sämre legitimitet hos 
                                                
90 SOU (2004) ss 90-92 
91 Rothstein (2003) s 81 
92 SOU (2004) ss 92-93 
93 ibid s 149 
94 ibid ss 149-150 
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allmänheten, att regleringen och övervakningen är svagare och att det krävs ett yttre tryck för 
att regleringen ska fungera väl och inte bli alltför svag och passiv.95 

                                                
95 SOU (2004) s 151 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel lämnar vi en redogörelse för vad som framkommit i den genomförda enkät-
undersökningen, utifrån enkätens frågeområden. De medverkande företagen presenteras i 
källförteckningen.  

4.1 Bakgrundsinformation 
Nedan presenteras bakgrundsinformation om fondbolagen. Dessa frågor ställdes för att 
möjliggöra en kartläggning av populationen 

4.1.1 Storlek på fondförmögenheten 
Syftet med frågan hur stor fondförmögenhet som förvaltades var att i ett senare skede utreda 
huruvida ett samband mellan storleken på fondförmögenheten inverkade på svaren på de 
övriga frågorna. En inledande tanke var att de större fondförvaltarna i högre grad skulle ta 
hänsyn till tillämpandet av svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Merparten av respondenterna befinner sig i spannet en till tio miljarder kronor i fond-
förmögenhet. Den minsta fondförmögenheten var tio miljoner kronor och den största 255 
miljarder kronor.  

4.1.2 Antal yrkesverksamma år 
Frågan hur många år respondenterna hade varit yrkesverksamma ställdes då vi fann det 
intressant att se om längre erfarenhet från branschen medför en annan syn på bolagsstyrnings-
frågor än kortare sådan. Vidare var frågan även en kontrollfråga för vår egen del, för att 
försäkra oss om att vi fick in svar från respondenter med en yrkeserfarenhet som indikerar 
goda kunskaper inom området.  
 
I genomsnitt har fondförvaltarna varit yrkesverksamma i 10,85 år. Den förvaltare som arbetat 
längst hade arbetat i 27 år. Den person som angivit att den inte arbetar med placeringsbeslut 
var verksam inom en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor.   

4.1.3 Särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor 
I ett sista steg vid kartläggningen av populationen tillfrågades respondenten om det fanns en 
särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor inom fondbolaget. Vi antog att dylika 
avdelningar främst skulle finns hos de större fondbolagen och att större vikt läggs vid 
bolagsstyrningsfrågor om en sådan avdelning finns. 
 
Endast två av tretton fondbolag hade en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor. 
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4.2 Resultatredovisning 
I följande avsnitt presenteras resultaten som framkommit i studien utifrån de undersöknings-
områden som introducerades i det inledande kapitlet. Varje fråga inleds med en presentation 
av frågans syfte samt de resultat vi förväntade oss, därefter uppvisas de resultat som har fram-
kommit. 

4.2.1 Aktivt ägande 
1. Vilket av följande påståenden beskriver bäst ert agerande om företaget uppvisar ett icke 

önskvärt beteende ur bolagsstyrningsperspektiv, givet att det inte påverkar aktiekursen.  
a) Vi säljer innehavet 
b) Vi tar upp detta till diskussion med företagsledningen 
c) Vi behåller vårt innehav utan synpunkter på beteendet 

 
Denna fråga ställdes mot bakgrund av Hirschmans teoretiska koncept som beskrivs i kapitel 
tre för att se hur fondbolagen agerar i sin relation till sina investeringsobjekt. Vi förväntade 
oss att resultaten skulle skilja något åt beroende på storleken på fondbolaget. Antagandet var 
att de större aktörerna skulle inta en mer aktiv ställning än de mindre, mycket beroende på att 
de större fondbolagen har mer resurser att faktiskt agera. 
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Diagram 1 � Fondbolags agerande 
 
De flesta respondenter angav att de tar upp frågan till diskussion med företagets ledning. 
Dock har ett av alternativen i frågan haft en olycklig formulering vilken förmodligen har varit 
en bidragande orsak till att det uppkommit bortfall vid besvarandet av denna fråga. De 
respondenter som valt att inte besvara frågan har istället lämnat egna svar, där de menar att de 
tar upp frågan med styrelsen och inte företagsledningen, vilket vi hade angivit i ett av svars-
alternativen. En av dessa respondenter anger att huruvida frågan tas upp med styrelsens 
ordförande är beroende av storleken på andelen som innehas. Ju större andel desto större 
sannolikhet att frågan tas upp. Om bortfallet räknas till alternativet �Diskussion ledning� har 
nio utav tretton respondenter lämnat detta svar. Detta indikerar enligt Hirschmans teoretiska 
koncept ett aktivt deltagande i bolagsstyrningsfrågor.  
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2. Skulle du definiera ditt företag som en aktiv ägare? 
 
Frågan om fondbolaget skulle definiera sig som aktiv ägare ställdes i första hand för att följa 
upp föregående fråga där fondbolaget vilket tar upp det icke önskvärda beteendet till 
diskussion med företagsledningen definieras som aktiv ägare. 
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Diagram 2 � Definierar sig fondbolagen som aktiva ägare? 
 
Resultaten i denna och föregående fråga skiljer sig åt då nio av tretton (bortfall medräknat) 
svarar att de tar upp frågan till diskussion med ledningen, medan enbart fem av tretton 
definierar sig som aktiva ägare i denna fråga.  
 
Bortfall förekom i frågan då en av respondenterna valde att svara �Ja, delvis� Detta redovisas 
som �Ej svar� i diagrammet.  
 
3. Anser du att det finns en konflikt mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt 

placerande institut? 
 
För att följa upp avsnittet i kapitel tre om konflikten mellan att vara en aktiv ägare och ett 
finansiellt placerande institut tillfrågades respondenterna om de anser att en dylik konflikt 
föreligger. Frågan ställdes även för att se om denna konflikt på något sätt kan förklara synen 
på ett aktivt ägande, dvs. väljer fondbolaget att inte aktivt delta i bolagsstyrningsfrågor för att 
det kan äventyra synen på dem som finansiellt placerande institut.  
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Diagram 3 � Konflikten mellan aktivt ägande och finansiellt placerande institut  
 
Merparten av respondenterna angav �Ja, till viss del� på frågan om det föreligger en konflikt 
mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt institut.  Ingen av respondenterna har svarat 
�Ja, i hög grad�. En av respondenterna lade utöver sitt svar till en kommentar om att �alla kan 
inte kalla sig aktiv ägare då detta skulle innebära ett förfärligt kacklande�.  
 
4. Offentliggör ditt företag sin ägarpolicy? 
 
Förtroendekommissionen föreslår i sin rapport �Näringslivet och förtroendet� att ett av sätten 
att komma åt ägarstyrningsproblematiken är att låta institutionella ägare offentliggöra sin 
ägarpolicy. Detta återfinns sedermera även i Koden där det rekommenderas att ett dylikt 
tillkännagivande genomförs. Vi fann det därför av intresse att fråga fondbolagen huruvida de 
offentliggjorde sin ägarpolicy.  
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Diagram 4 � Offentliggörandet av ägarpolicyn 
 
Av diagrammet ovan kan utläsas att åtta av tretton fondbolag offentliggör sin ägarpolicy.  
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4.2.2 Information kring bolagsstyrning 
5. I Koden föreskrivs det att bolag skall publicera information om bolagsstyrning på sin 

hemsida. Tycker du att dylik information är viktig eller oviktig vid placeringsbeslut? 
 
På sin hemsida ska bolag som tillämpar Kodens bestämmelser ha en särskild avdelning för 
bolagsstyrningsfrågor. Där ska det gå att finna aktuella uppgifter om de förhållanden som 
ingår i bolagsstyrningsrapporten och även övrig information som krävs enligt Koden. Vi fann 
det av intresse att utreda huruvida en placerare tar hänsyn till dylik information vid 
placeringsbeslut; om informationen anses vara viktig eller oviktig. 
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Diagram 5 � Information om bolagsstyrningsfrågor  
 
På frågan om bolagsstyrningsinformation ansågs viktig svarade merparten av respondenterna 
att den antingen anses vara ganska viktig eller inte särskilt viktig.  
 
6. Hur ställer du dig till påståendet nedan? 
 

�Bolag som avviker från Kodens regler, utan att ange rimliga motiv för 
detta, riskerar att drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarknaden, 
vilket i sin tur kan inverka menligt på bolagets värde� 

 
Det finns inga lagstadgade sanktioner att använda mot det bolag som utan att ange rimliga 
motiv väljer att avvika från Kodens regler. Dock anges att det antas att ett bolag som agerar 
på detta sätt riskerar att drabbas av ett försämrat förtroende på kapitalmarknaden, vilket skulle 
kunna ha en negativ påverkan på bolagets värde. Respondenterna fick ta ställning till ovan-
stående antagande genom att ange om de instämde eller inte. 
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Diagram 6 � Fondbolags inställning till påstående om bolag som avviker från Kodens regler utan att ange 
motiv 
 
Merparten av respondenterna instämde delvis, men inte fullt ut, i detta och resterande 
instämde helt i påståendet. Ingen av de tillfrågade valde svarsalternativet �inte alls�.  

4.2.3 Massmedial uppmärksamhet 
7. Beaktar du negativ massmedial information kring bolagsstyrning rörande ett investerings-

objekt i samband med placeringsbeslut? 
 
Risken att bli uthängd i media anges som en riskfaktor som kan få bolag att undvika att avvika 
från Kodens regler utan att ange godtagbara motiv till detta. Med anledning av detta ville vi 
utreda huruvida fondbolagen beaktar negativ massmedial information rörande ett placerings-
objekts bolagsstyrning. 
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Diagram 7 � Fondbolags beaktande av massmedial information  
 
Majoriteten angav att de beaktade dylik information. En mindre del menade att de visserligen 
beaktar informationen till viss del, men att den inte påverkar det slutgiltiga beslutet. Endast en 
av respondenterna uppgav att massmedial information inte beaktades över huvud taget. 
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4.2.4 Koden och förtroendet 
8. Koden tillämpar principen �följ eller förklara�, vilket innebär att ett företag som följer 

Koden kan avvika från enskilda regler under förutsättning att förklaringar ges till varför. 
Påverkar tillämpandet av svensk kod för bolagsstyrning ditt förtroende för bolaget? 

 
Syftet med Koden handlade till stor del om att återupprätta näringslivets och aktiemarknadens 
förtroende för de noterade bolagen. Därmed var det av intresse att undersöka om Koden hade 
en sådan effekt utifrån fondbolagens synvinkel. 
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Diagram 8 � svensk kod för bolagsstyrnings inverkan på förtroendet  
 
En övervägande andel av respondenterna angav att Koden till viss del hade påverkan på 
förtroendet, medan ingen valde alternativet som innebar ingen alls påverkan.  
 
9. Det finns olika teorier om vad som skapar förtroende. Vissa teorier menar att förtroendet 

kan påverkas genom förändringar i lagen eller inom självreglerade områden. Andra 
anser att förtroende är något som förändrar sig mycket långsamt över tiden och att det är 
svårt att se hur statsmakten ska kunna påverka inom överskådlig tid. Vilket av nedan-
stående alternativ anser du främst främjar stärkt förtroende för bolagen från kapital-
marknadens sida? 

 
Eftersom det finns olika teorier om vad som skapar förtroende inleddes frågan med en kort 
beskrivning av dessa. Därefter bad vi respondenterna ta ställning till vilken av dessa teorier de 
ansåg främst främjar stärkt förtroende för bolagen från kapitalmarknadens sida.  
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Diagram 9 � Förtroendeskapande teorier  
 
De flesta respondenterna var av den åsikten att det är självreglering inom området som främst 
stärker förtroendet.  
 
I frågan förekom ett bortfall. Den respondenten var av åsikten att en �kombination mellan 
självreglering och lagreglering förhoppningsvis över tiden skulle leda till ett kulturskifte�. 
 
En annan respondent som har valt alternativet lagreglering har exemplifierat med att om redo-
visning av koldioxidutsläpp vore ett lagkrav skulle det leda till ökad jämförbarhet. Förtroendet 
för redovisade data, och därmed för företaget, ökar om de är reviderade och om det finns 
sanktionsmöjligheter om det visar sig att materialet uppvisar stora brister. 

 
10. Avslutningsvis mottar vi tacksamt dina reflektioner kring vad du tror skulle kunna höja 

förtroendet för börsnoterade bolag från investerares sida. 
 
Som sista fråga valde vi en helt öppen fråga, för att på så sätt kunna fånga upp eventuella 
intressanta reflektioner som vi annars skulle kunna gå miste om. Flertalet av respondenterna 
valde dock att inte besvara denna fråga. Nedan redovisas kontentan av de fyra svar som vi 
erhöll. 
 
Två av respondenterna anser att ökad transparens hos ett bolag är en viktig beståndsdel när det 
gäller förtroendeökning. Även tydlighet och långsiktighet premieras samt en ökad användning 
av branschvisa nyckeltal. 
 
En respondent anser att förtroende är något som ett bolag förtjänar över en lång tid och som i 
förekommande fall kan gå väldigt fort att rasera. För bolaget handlar det helt sonika om att se 
till att allt sköts på rätt sätt och därigenom bygga upp ett förtroende hos investerarna. Vidare 
menar respondenten att varken lagstiftning eller självreglering kan få missförhållanden att 
fullständigt försvinna, vilket exemplifieras med en företagsskandal i USA som ägde rum efter 
det att Sarbanes Oxley Act trädde i kraft.  
 
En annan respondent är av åsikten att vad som är bra med Koden är att det i och med dennas 
tillkomst finns ett gemensamt rättesnöre att efterfölja. Dock är tillämpandet av Kodens 
bestämmelser bara ett av flera viktiga steg som ska ses över vid bedömningen av ett bolag. 
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Dessutom anser respondenten att det finns tillfällen då ett tillämpande av Koden kan skada 
bolaget, samtidigt som ett avvikande från Koden även det kan vara ofördelaktigt. Då Koden 
tillämpar principen �följ eller förklara� kan bolaget anse sig inte behöva efterleva bestämmel-
serna, medan delar av media ser Koden som en lag som blint ska efterlevas. Respondenten 
uppger att detta redan i dagsläget har medfört diskussioner i olika forum kring hur denna 
tolkningsdifferens ska hanteras. 
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4.3 Kompletterande studie 
Den 20 december 2005 genomfördes en kompletterande intervju via telefon med en respon-
dent som önskar vara anonym då personen ifråga nyligen lämnat en position som fond-
förvaltare, för att gå vidare till samma position inom ett annat fondbolag. Med anledning av 
detta sitter den tillfrågade, nedan kallad Respondenten, i karantän och är därmed hindrad att 
göra uttalanden förknippade med något av fondbolagen. I de fall frågorna har anknytning till 
ett fondbolag har Respondenten besvarat frågan ur ett generellt branschperspektiv. 
Respondenten har arbetat med placeringsbeslut i sju år. 
 
Den 22 december 2005 tillfogades till den kompletterande studien en telefonintervju med 
Mauritz Redin, ansvarig för portföljförvaltningen hos Alfred Berg Asset Management, ett 
fondbolag med en fondförmögenhet på 27 miljarder kronor. Redin har arbetat med placerings-
beslut i 25 år. Alfred Berg har inte en särskild avdelning som handhar bolagsstyrningsfrågor. 
Dock ingår Banco som en del av Alfred Berg Asset Management. Banco Fonder erbjuder 
förvaltning i etiska fonder96 och har således kompetenser inom etikområdet. I vissa fall kan 
det innebära studier av bolagsstyrningsfrågor. 
 
Den 4 januari 2006 intervjuades avslutningsvis Örian Söderberg, verkställande direktör på 
Länsförsäkringar Fonder, telefonledes. Söderberg har arbetat med fondbeslut i tio år. 
Länsförsäkringar Fonder har en fondförmögenhet omfattande 53 miljarder kronor. 

4.3.1 Aktivt ägande 
Respondenten menar att det beteende som bäst beskriver fondbolagets agerande om ett bolag 
uppvisar ett icke önskvärt beteende ur bolagsstyrningsperspektiv är att frågan tas i första hand 
upp till diskussion med bolagets styrelse. Försäljning av innehavet sker beroende på vad 
frågan gäller och om man känner till problemet. Respondenten anger dock att det är en 
skillnad på graden av aktivt ägande i branschen, vilket beror dels på kulturen inom fond-
bolaget och dels på fondbolagets storlek. De mindre förvaltarna har inte samma access till 
analytikerträffar och bolags styrelser. Huruvida det föreligger en konflikt mellan att vara aktiv 
ägare och ett finansiellt placerande institut är beroende av fondbolagets investeringsfilosofi. 
Är placeringshorisonten långsiktig uppkommer inte problemet, medan de med ett mer kort-
siktigt placeringsperspektiv inte fokuserar på bolagsstyrningsfrågor på samma sätt och 
därmed inte kan sägas vara aktiva ägare. Om fondbolagen offentliggör sin ägarpolicy varierar 
mellan små och stora förvaltare men även sinsemellan de stora förvaltarna. Det är beroende på 
vad de vill uppnå med ett offentliggörande, men den främsta anledningen till ett offentlig-
görande är att stärka förtroendet för fondbolaget hos spararna. 
 
Redin meddelar att ett innehav säljs av om placeringsobjektet uppvisar ett oönskat beteende 
och säger vidare att han inte ser Alfred Berg som en aktiv ägare. Detta motiveras med Alfred 
Bergs storlek; de uppges vara för små för att ett aktivt ägande ska vara möjligt. Dock ser 
Redin inte någon egentlig konflikt mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt placerande 
institut. Redin uppger att Alfred Berg inte offentliggör sin ägarpolicy och hänvisar även där 
till fondbolagets relativt lilla storlek. 
 
Söderberg uppger att Länsförsäkringar Fonder generellt sett investerar i bolag som är allmänt 
skötsamma och inte ifrågasatta. Investeringsobjekten utvärderas sedan kontinuerligt. Då 

                                                
96 En etisk fond investerar i socialt ansvarsfulla företag 
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Länsförsäkringar Fonder är en, i förhållande till exempelvis storbankerna, liten aktör har de 
möjlighet att löpande gå in och ur olika investeringar. Om ett icke önskvärt beteende 
aktualiseras hos objektet är den huvudsakliga strategin att sälja av detta innehav. Endast i 
undantagsfall tas ett eventuellt oönskat agerande upp till diskussion med styrelsen hos bolaget 
i fråga. Söderberg anger att valet mellan dessa två metoder har mycket att göra med fond-
bolagets storlek. Förfarandet att ta upp till diskussion kräver en särskild organisation och mer 
resurser än att sälja av innehavet. Ett fondbolag som har kapacitet att diskutera är också ofta 
så pass stort att det är tvunget att agera; att helt enkelt sälja av innehavet är inte en reell 
möjlighet. Söderberg ser inte Länsförsäkringar Fonder som en aktiv ägare och anser vidare att 
det kan existera en konflikt mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt placerande 
institut. Detta då ett fondbolags övergripande syfte är att skapa avkastning för sina kunder och 
sålunda bör utnyttja möjligheten, om den finns, att vara flexibel i sina investeringar. 
Länsförsäkringar Fonder offentliggör en allmänt hållen ägarpolicy. Vad som ska ingå i denna 
är föremål för årlig revidering och hänsyn tas till vad som är föremål för den aktuella 
debatten. Föregående år ingick exempelvis att investeringar endast gjordes i bolag som 
tillkännagav sina bonussystem. 

4.3.2 Information kring bolagsstyrning 
Respondenten uppger att den information som främst används vid placeringsbeslut är de års- 
och kvartalsrapporter bolagen lämnar. Respondenten anser dock att informationen om bolags-
styrningsfrågor är ganska viktig, främst därför att tvingande regler ligger bakom, men menar 
samtidigt att det alltid är positivt om bolagen är tydliga.  Den tillfrågade instämmer helt i att 
bolag som avviker från Kodens regler utan att ange rimliga motiv till detta riskerar att drabbas 
av försämrat förtroende på kapitalmarknaden.  
 
Redin anser att information på ett företags hemsida gällande dess bolagsstyrning är viktig och 
något som det tas hänsyn till vid placeringsbeslut. Vidare delar Redin den åsikt att ett av-
vikande från Kodens regler kan påverka ett företag negativt.  
 
Söderberg ser inte den information gällande bolagsstyrning som ett företag enligt Koden ska 
presentera på sin hemsida som viktig. Detta innebär dock inte att han anser att bolagsstyrning 
i sig är en oviktig komponent; den ingår som en del i den totala analysen av ett bolag som 
helhet. Beträffande om ett avvikande från Kodens regler utan angivande av skälig orsak skulle 
kunna leda till ett försämrat förtroende och värde, tror Söderberg att detta kan stämma. Dock 
under förutsättning att avvikelsen är anmärkningsvärd och att det inte rör sig om petitesser. 
Dessutom menar Söderberg att Kodens regler kan komma att uppfattas som alltför rigorösa i 
förhållande till vad som tidigare var gällande inom bolagsstyrningsområdet. 

4.3.3 Massmedial uppmärksamhet 
Beträffande negativ massmedial information kring bolagsstyrning rörande ett investerings-
objekt undersöker Respondenten om den är relevant och gör därefter en egen analys av hur 
situationen kommer att påverka bolaget. Det vanligaste är dock att förvaltaren pratar med 
bolaget och andra analytiker om det. Vidare menar den tillfrågade att dylik information till 
viss del kan ge nya uppslag till analysen av bolaget.  
 
Redin tar massmedial information i beaktande. Dock uppger han att det kan variera från fall 
till fall i vilken utsträckning hänsyn faktiskt tas till informationen. 
 
Söderberg uppger även han att eventuell negativ massmedial information tas i beaktande. Det 
handlar då främst om publicitet i media såsom Affärsvärlden och TV-program innehållande 
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djupare analyser av företeelsen. Den form av rubrikskapande journalistik som kan förekomma 
i exempelvis kvällspressen och i vissa avseenden även i Dagens Industri är däremot inte 
relevant i samma utsträckning. Söderberg poängterar dock att det som uppmärksammas i 
media ofta i viss mån redan är känt, så till vida det inte handlar om nyligen upptäckta skandal-
artade händelser. I normalfallet gäller informationen istället företag vars beteende redan 
uppmärksammats som tvivelaktigt av berörda parter. 

4.3.4 Koden och förtroendet 
Huruvida tillämpandet av svensk kod för bolagsstyrning påverkar förtroendet för bolagen vet 
Respondenten inte. Den teori som Respondenten tror skapar förtroende är i första hand själv-
reglering, därefter lagreglering. Detta i en kombination kommer att leda till ett kulturskifte. 
Avslutningsvis nämner Respondenten att det inom branschen föreligger en generell tillit till 
bolag. Placeringar i mindre bolag ökar dock beredskapen hos fondförvaltaren för att miss-
förhållanden skulle kunna förekomma. Detta då transparensen inte är lika hög som i de stora 
bolagen, beroende på att de inte är lika välbevakade av analytiker. 
 
Redin tycker att en tillämpning av Kodens bestämmelser utan tvekan har en positiv påverkan 
på förtroendet för ett bolag. Han anser att självreglering är den mest fördelaktiga vägen att gå 
och att det bästa är om det är möjligt att klara sig enbart på denna form av reglering.  
 
Söderberg anser inte att tillämpandet av Koden har någon inverkan på hans förtroende för ett 
bolag, utan menar istället att förtroende är något som måste förtjänas över tiden. Vidare menar 
Söderberg att såväl självreglering som lagreglering är nödvändigt. Endast självreglering är 
inte tillräckligt, då det krävs att det finns en tillsynsenhet. Detta då stora mängder pengar står 
på spel om något går fel. 
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5 ANALYS 
Nedan ställs kunskaperna från den praktiska och teoretiska referensramen mot vad som fram-
kommit i den empiriska undersökningen. 
 
I den kommande analysen har vi delat in fondbolagen i små, medelstora och stora. Där de små 
hade en fondförmögenhet upp till sju miljarder, de mellanstora hade en fondförmögenhet 
mellan sju och 100 miljarder och de storas fondförmögenhet översteg 100 miljarder. Denna 
indelning är dock baserad på spridningen i detta material och är inte representativ för markna-
dens kategorisering. Exempelvis hade en av respondenterna en fondförmögenhet på dryga 50 
miljarder och omnämnde sig som liten men klassas i detta material som medelstor. Interna-
tionellt sett är de svenska aktörerna små. 

5.1 Aktivt ägande 
Hellman och Förtroendekommissionen beskriver att den höga graden av institutionellt ägande 
riskerar att skapa ett vakuum när det gäller ägarstyrning av de svenska storföretagen. Detta 
pga. den konflikt som råder mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt placerande 
institut. Ett led i att komma till rätta med detta vakuum är att låta de institutionella ägarna 
offentliggöra sin ägarpolicy. Ett aktivt ägande anses vara en av faktorerna till väl fungerande 
bolagsstyrning, vilken i sin tur skall förhindra att skandaler likt den i Skandia uppkommer. Att 
denna konflikt förekommer bekräftas av resultaten i denna studie, då merparten av respon-
denterna anser att denna konflikt föreligger.  
 
Hur ser då fondbolagen på aktivt ägande? I undersökningen har fyra av tretton svarat att de 
ser sig som aktiva ägare. En svarade att de såg sig som aktiva ägare till viss del. Det är före-
trädesvis de stora och medelstora aktörerna som svarat att de ser sig som aktiva ägare.  
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Diagram 10 � Agerande vid oönskat beteende ställt mot fondförmögenhet 
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I diagrammet ovan är Hirschmans teoretiska koncept ställt mot storleken på fondförmögen-
heten. Som synes är det främst de medelstora och stora fondförvaltarna som tar upp ett icke 
önskvärt bolagsstyrningsbeteende till diskussion med bolagets ledning. Det är bara en av de 
små förvaltarna tar upp beteendet till diskussion. I den kompletterande studien har det fram-
kommit en del tänkbara anledningar till att det förhåller sig på detta sätt. Den ena rör storleken 
hos fondförvaltaren; stora fondbolag har inte någon egentlig möjlighet att sälja av sitt innehav 
utan vidare och måste därför ta upp beteendet till diskussion. Vidare spelar fondbolagets 
resurser en stor roll när det kommer till möjligheten att agera. Förfarandet att ta upp till 
diskussion kräver en särskild organisation och mer resurser än att sälja av innehavet. Ett aktivt 
ägande aktualiserar också den s.k. free-rider problematiken, vilket kan medföra att förvaltare 
tvekar att satsa kapital på att bygga upp nödvändig organisation för att aktivt kunna deltaga i 
bolagsstyrningsfrågor. De ägare som satsar på ett aktivt ägande lyckas eventuellt också åstad-
komma förbättringar. Dock får de själva inte mer än en liten del av den värdeökning som detta 
medför, resterande del tillfaller de passiva ägare som inget satsat. En liten aktör har inte heller 
samma tillgång till analytikerträffar och bolagens styrelser som de större aktörerna har, vilket 
begränsar möjligheten till att aktivt delta i bolagsstyrningsfrågor.  
  
Merparten av respondenterna i underökningen svarade att det till en viss del föreligger en 
konflikt mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt placerande institut, storleken hos 
fondförvaltaren tycks därför inverka synen på denna konflikt.  
 

A
nt

al

Aktiv

Konflikt

Ne
jJa

d. 
Int

e a
lls

c. 
Nå

go
t

b. 
Ja,

 vi
ss
 de

l

d. 
Int

e a
lls

c. 
Nå

go
t

b. 
Ja,

 vi
ss

 de
l

d. 
Int

e a
lls

c. 
Nå

go
t

b. 
Ja,

 vi
ss
 de

l

4

3

2

1

0

Konflikt mellan aktivt ägande/finansiellt placerande institut ställt mot aktivt ägande

 
Diagram 11 � Konflikt mellan aktivt ägande/finansiellt placerande institut ställt mot aktivt ägande 
 
Av ovan diagram, där det aktiva ägandet är ställt mot huruvida respondenten anser att det 
föreligger en konflikt mellan att vara aktiv ägare och ett finansiellt institut, kan utläsas att det 
inte heller tycks finnas någon koppling mellan om fondbolaget är en aktiv ägare och synen på 
om det råder en konflikt mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt placerande institut. 
En tänkbar anledning som framkom i den kompletterande studien och troligen påverkar synen 
på denna konflikt är fondens investeringsfilosofi. Har fonden en långsiktig investeringsfilosofi 
är det mer nödvändigt att delta i bolagsstyrningsfrågor än vid motsvarande kortsiktig filosofi. 
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De som investerar i fonden torde vara medvetna om fondens inriktning, och ett aktivt del-
tagande i bolagsstyrningsfrågor borde därför inte äventyra synen på förvaltaren som rationellt 
agerande i syfte att generera största tänkbara avkastning.  
 
För att kunna säga att det faktiskt förhåller sig på detta sätt hade ett större urval och en högre 
svarsfrekvens varit nödvändig. Utifrån gjord bortfallsanalys kan vi dock inte se att gruppen 
som svarat på något systematiskt sätt avviker från dem som inte svarat inom frågeområdet 
aktivt ägande. Vi anser därför att dessa resultat kan ge en god indikation på hur det förhåller 
sig. 

5.2 Informationsanvändandet 
I Koden föreskrivs att bolaget till årsredovisningen skall bifoga en rapport om bolags-
styrningsfrågor. Huvuddelen av respondenterna anser att denna information är ganska viktig 
eller inte särskilt viktig.  
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Diagram 12 � Informationens betydelse ställt mot fondförmögenheten 
 
Som synes i diagrammet ovan, där fondbolagens skattning av informationens betydelse ställts 
mot fondförmögenheten, framkommer inget tydligt samband. Dock är det en av de små för-
valtarna som har svarat att informationen är oviktig och endast en av de stora som svarat att 
denna information är mycket viktig. Dessa svar återfinns inte i någon av de andra grupperna. 
Detta material är dock för litet för att kunna säga att det generellt skulle vara så att större 
förvaltare i högre grad tycker att dylik information är viktigare än små. I den kompletterande 
studien framkom att informationen om bolagsstyrningsfrågor var allt från viktig, ganska 
viktig till inte särskilt viktig. En av respondenterna angav att det är främst den information 
som bolagen lämnar i kvartalsrapporter och årsredovisningar som används. Informationen om 
bolagsstyrning tycktes viktig i första hand för att den var lagstadgad. Så skulle det mycket väl 
kunna förhålla sig, men vi tror att de som besvarat denna enkät generellt sett har ett större 
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intresse för bolagsstyrningsfrågor, och därför kan det vara så att informationen anses vara 
oviktig i en högre grad än vad som framkommit i denna studie.  
 
Samtliga respondenter instämmer helt eller delvis i att ett avvikande från Kodens regler utan 
att ange rimliga motiv till varför kan ha en ogynnsam inverkan på bolagets värde. En av 
respondenterna i den kompletterande studien påpekar dock att avvikelsen skall vara anmärk-
ningsvärd och att det inte ska röra sig om petitesser för att informationen skall tas i beaktande. 
Ett avvikande från Kodens regler utan att ange rimliga motiv till varför är något som får anses 
falla in i sammanhanget negativ massmedial information, då ett sådant avvikande förmodligen 
skulle resultera i sådan. Vi tror därför svaren att på denna fråga kan ses som en god indikation 
på hur det förhåller sig i branschen då sättet hur sådan information beaktas inte systematiskt 
borde avvika från om förvaltaren har ett större intresse för bolagsstyrningsfrågor eller ej.  

5.3 Massmedial uppmärksamhet 
Massmedias roll i skapandet av ett starkare förtroende för företagsvärlden blir allt mer aktuell 
i dagens informationsrika samhälle. Många människor kan lätt få tillgång till olika former av 
information med hjälp av diverse medier, något som samtliga bolag troligen är medvetna om. 
Det finns som vi tidigare angivit ingen instans som har till uppgift att avgöra om ett bolag har 
lämnat tillfredsställande motiveringar till ett avvikande från Kodens regler. Istället har det an-
givits att risken att bli uthängd i media och därigenom drabbas av ett försämrat förtroende på 
kapitalmarknaden ska medverka till att ett lämnande av otillräckliga förklaringar inte skall bli 
ett vanligt förekommande scenario.  
 
Med ett undantag tar samtliga av våra respondenter eventuell negativ massmedial information 
rörande ett investeringsobjekt i beaktande, vilket indikerar att media kan komma att spela en 
betydande roll i sammanhanget. Detta kan dock även komma att innebära vissa problem, vil-
ket påpekas av en av respondenterna i enkätundersökningen, då det kan finnas diskrepanser 
mellan medias syn på Koden och hur den uppfattas av de bolag som omfattas av reglerna. I 
den kompletterande studien anger en av respondenterna att det har betydelse vilken 
informationskanal det är som uppmärksammar ett företags ofördelaktiga beteende. Om det 
sker i massmedia som kan klassificeras som mindre seriösa tas inte heller det framförda 
budskapet lika seriöst som om det hade presenterats med en saklig analys. Om detta är en 
åsikt som delas av flertalet fondbolag bör det inte vara ett problem om den mer rubrikinrik-
tade journalistiken inte har satt sig in i Kodens egentliga budskap. Dock kan det antas att den 
breda allmänheten främst inhämtar information från den sortens medium och därmed kan ett 
orättfärdigt uthängande av ett bolag få negativa konsekvenser för allmänhetens förtroende för 
bolaget i fråga. 
 
Samtliga av de fondbolag som vi har kategoriserat som mindre i förhållande till de övriga har 
angivit att de beaktar negativ massmedial information (se diagrammet nedan). Hos de medel-
stora har två av bolagen istället svarat att de visserligen beaktar informationen men att den 
inte påverkar det slutgiltiga beslutet. De två stora fondbolagen har svarat dels att informatio-
nen beaktas och dels att den inte påverkar beslutsfattandet. Detta kan eventuellt kopplas sam-
man med vad som presenterades i kapitel tre; att de stora fondbolagen har egna analytikerav-
delningar medan de mindre i högre grad får använda sig av extern information. 
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Diagram 13 � Beaktandet av massmedial information ställt mot fondförmögenheten 

5.4 Koden och förtroendet 
Tillämpandet av Koden påverkar i viss mån våra respondenters förtroende för de aktuella bo-
lagen. Endast en av de tillfrågade i enkätstudien har angivit att användningen inte har någon 
inverkan på dennes förtroende. Detta är ett positivt utlåtande, dock kan det här vara av vikt att 
poängtera att det är något av en hypotetisk fråga, då Koden nyligen har omsatts i praktiken 
och det egentligen inte ännu går att uttala sig om dess faktiska verkningar. 
 
I den kompletterande studien var svaren mer varierande; en ansåg att Koden inte hade inver-
kan på förtroendet, en annan att den absolut hade det och den tredje hade ingen åsikt i frågan. 
 
Merparten av våra respondenter förespråkar självreglering som rätt väg att gå för att höja ett 
förtroende. De som sedan har bidragit med egna reflektioner har dock givit kompletterande 
intressanta infallsvinklar till detta. En åsikt var som tidigare har nämnts att det egentligen inte 
spelar någon roll hur reglerat något är, oegentligheter och skandaler kan likväl uppkomma. 
Detta påpekande bör kunna kopplas till den teori som menar att det inte är fördelaktigt att för-
lita sig på omvärlden för att frambringa positiva förändringar; dessa måste åstadkommas ge-
nom ett nyskapande tänkande inom själva företaget. 
 
Enligt teorin är en nackdel med självreglering att reglerna blir svagare och mer svåröverva-
kade. Detta är en åsikt som också förs fram i vår studie; att detta är ett område där själv-
reglering inte är tillräckligt. Det är så pass mycket pengar inblandade att det är nödvändigt att 
det finns någon form av tillsynsenhet. Detta kan sammankopplas med den teori som säger att 
för att förtroende ska uppstå är det nödvändigt att det finns sanktionsmöjligheter om någon 
bryter mot de uppställda reglerna. 
 
I den kompletterande studien framförs åsikten att Koden inte har någon inverkan på förtroen-
det, utan att förtroende istället är något som måste förtjänas över tiden. En dylik åsikt har även 
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en av respondenterna i enkätundersökningen. Dessa ståndpunkter går att hänföra till den teo-
rin som säger att förtroende är kulturellt betingat och att det är svårt att se hur statsmakterna 
genom ändrade spelregler skulle kunna påverka det. 
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6 AVSLUTNING 
Vi presenterar här en sammanfattning av analysen i form av slutsatser. Vidare följer en 
avslutande diskussion där vi delar med oss av de reflektioner som följt av arbetet med denna 
studie. Därefter läggs förslag till fortsatt forskning fram och avslutningsvis en kritisk gransk-
ning av studien som helhet. 

6.1 Slutsatser 
I vilken utsträckning som fondbolaget agerar som aktiv ägare beror främst på dess storlek då 
det kräver en del resurser och även tillgång till analytikerträffar och bolagsstyrelser. En faktor 
som kan hindra fondbolag från att utöva ett aktivt ägande är den s.k. free-rider problematiken; 
värdeökningen på välskötta bolag tillfaller främst de som inte har satsat kapital på att vara ak-
tiva ägare. Studien bekräftar att det föreligger en konflikt mellan att vara en aktiv ägare och 
ett finansiellt placerande institut.  
 
Merparten av respondenterna anger att information om bolagsstyrningsfrågor är ganska viktig 
till inte särskilt viktig. En respondent framhåller att den främst är viktig för att den är lagstad-
gad, men att det är bra att företagen är tydliga. Förmodligen är de som deltagit denna studie i 
högre grad intresserade av dessa frågor, varför resultaten i denna studie troligen överskattar 
informationens betydelse. 
 
Negativ massmedial information beaktas, om än i olika utsträckning av olika fondbolag. Vil-
ket slag av media som informationen presenteras i kan ha betydelse. Det är viktigt att vara 
medveten om att medias syn på vad Koden innebär kan skilja sig från bolagens syn på den-
samma.  
 
Respondenterna har överlag en positiv syn på Kodens inverkan på deras förtroende för bola-
gen som tillämpar bestämmelserna. Självreglering ses som ett bra val för en åtgärd som avses 
ha en förtroende effekt. Dock finns även åsikter som menar att varken lagar eller själv-
reglering är avgörande; utslagsgivande är bolagens faktiska handlande. 

6.2 Avslutande reflektioner 
Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen av det aktiva ägandet. Vi frågar oss om det 
kommer att förändras; om Kodens budskap kommer att bidra till ett mer aktivt ägande? I litte-
raturen har det framkommit att vi rör oss mot ett tillstånd där institutionella ägare förväntas ta 
mer ansvar än vad som varit gällande tidigare. Vi upplever det som om detta är fallet även här 
i Sverige. Det finns ett flertal fondförvaltare som marknadsför sig som etiska placerare i olika 
aspekter. Som kund hos dessa ska en sparare kunna känna sig trygg i vetskapen att dennes ka-
pital inte hamnar hos bolag som på ett eller annat sätt sysslar med oönskade affärer. Vi ser det 
som troligt att det i dessa sammanhang kommer att tryckas mer och mer på att de bolag som 
det investeras i har en fungerande bolagsstyrning och en god intern kontroll.  
 
Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att Svensk kod för bolagsstyrning inte blir en skriv-
bordsprodukt, vilken bolag följer slentrianmässigt och pliktskyldigt. Dokumentet har troligt-
vis mycket att ge till bolagsstyrningsområdet och vår förhoppning inför framtiden är att 
intresset för dylika frågor håller i sig och att bolagen såväl som deras omvärld fortsätter att 
engagera sig. För att detta inte ska komma att bli något av en �fluga� tror vi att det är viktigt 
med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Vidare kan det vara av betydelse att eventuellt 
reglera området i någon omfattning. Vi instämmer i en av våra respondenters åsikter; att det är 
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alltför mycket pengar involverade för att låta bli. Framtiden får utvisa om det är tillräckligt att 
tillämpa principen �följ eller förklara�. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
God bolagsstyrning hand i hand med värdeökning? 
Genomför en studie som jämför bolag som har en erkänt god bolagsstyrning med bolag som 
inte har det. I tidigare studier har skilda resultat framkommit när detta har undersökts. Det 
finns rapporter som menar att ett bolags värde är frikopplat från dess bolagsstyrning medan 
andra rapporter hävdar att en god bolagsstyrning är en förutsättning för ett högt 
värde/värdeökning. Empiriskt skulle en undersökning kunna verkställas genom att ett antal 
bolag slumpmässigt väljs ut inom de två olika klasserna. En studie av bolagens aktiekurser 
kan sedan göras inom en lämplig tidsram.   
 
Styrelsens sammansättning och betydelsen av detta.  
I Svensk kod för bolagsstyrning finns ett avsnitt som anger hur ett bolags styrelse ska vara 
sammansatt och på vilket sätt vissa uppgifter ska handhas. I förslaget till Koden var detta än 
mer reglerat, något som stötte på en hel del kritik från näringslivets sida. Bland annat fanns en 
ursprungstanke om att det skulle finnas en övre åldersgräns för styrelseledamöterna. Den 
nuvarande Koden innehåller dock inte den typen av bestämmelser. Intressant skulle vara att 
utreda om/hur olika styrelsers sammansättning har förändrats efter implementeringen av 
Svensk kod för bolagsstyrning och om detta är något som uppmärksammats av bolagens 
intressenter. Detta skulle kunna utredas ur flera olika perspektiv. 
 
Användandet av Koden 
När denna studie genomfördes har Koden varit i bruk cirka fyra månader. Intressant att under-
söka är hur institutionella ägares inställning till Koden har förändrats. Beaktar institutionella 
ägare den information bolagen ska publicera på sina hemsidor vid placeringsbeslut och hur 
stor vikt läggs vid dylik information? 

6.4 Kritisk granskning 

6.4.1 Källkritik 
Det talas om tre faktorer som bör reflekteras kring när det gäller de källor som används.97 
Inledningsvis finns det ett samtidskrav vilket innebär att källan bör ligga så nära i tiden som 
möjligt i relation till vad som beskrivs i den. Då företeelsen som denna uppsats behandlar är 
en relativt ny sådan innebär detta krav inte något direkt problem. De dokument som behandlar 
själva Koden är av naturliga orsaker skrivna inom de senaste åren. De källor som behandlar 
de mer övergripande områdena, exempelvis förtroende och aktivt ägande, har vi haft för av-
sikt att hålla så aktuella som möjligt. 
 
Det andra kravet är att vi som skapare av denna uppsats reflekterar över om det använda ma-
terialet tenderar att vara medvetet förvrängt eller påverkat av författaren. För att undvika detta 
har vi avstått från att använda rapporter från exempelvis konsultorganisationer inom bolags-
styrningsområdet, då dylika organisationer kan tänkas ha ett vinstsyfte i att presentera färgat 
material. Det handlar om att värdera hur trovärdig en institution är, om det kan misstänkas att 
det finns ett egenintresse av att förvanska informationen.98 Den enda skrift som vi använt som 
är författat av en typ av institution är den statliga utredningen �Näringslivet och förtroendet�. 

                                                
97 Ödman (2004) s 85 
98 Jacobsen (2002) s 210 
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När det gäller denna gör vi dock bedömningen att den är författad av en mer neutral grupp 
som inte kan tyckas ha ett egenintresse av att framställa situationen på ett speciellt sätt. Det 
kan också diskuteras om det är klokt att använda sig av texter från morgontidningarna, men då 
vi nyttjat detta material endast i bakgrundsbeskrivningen av området anser vi inte att detta är 
ett problem.  
 
Det tredje kriteriet handlar om att granska om den brukade källan i sin tur är beroende av en 
annan källa. Vi har i vissa fall gått till ursprungskällan när en författare refererat till en annan, 
främst när det handlat om hänvisningar i �Näringslivet och förtroendet� till annan litteratur. 
Det hade dock eventuellt varit att föredra att göra på detta sätt även gällande de forsknings-
artiklar som vi nyttjat.  
 
När det gäller de personliga källor som vi använt, i form av uppgifter från de respondenter 
som deltagit i enkätundersökningen och i den kompletterande studien, kan det vara av vikt att 
reflektera över huruvida den information som vi har erhållit är trovärdig och neutral. Vår be-
dömning är att de frågor som ställts inte är av känslig natur och således inte borde föranleda 
missvisande svar. Då de respondenter som besvarade enkäten fick veta att deras svar inte 
skulle kopplas ihop med fondbolaget i fråga finns inte heller anledning att tro att svaren ska 
ha anpassats för att se bra ut. Respondenterna som deltog i den kompletterande studien fick 
själva välja om de ville framträda med namn och företag i uppsatsen, och två av tre hade inga 
problem med detta. 

6.4.2 Bortfallsanalys 
Bortfallet i denna studie har varit stort. Av det ursprungliga urvalet om 35 fondbolag och om-
auktoriserade fondbolag har endast 13 stycken svarat. Av de 35 som kontaktades var fem 
index-, hedge-, amerika- eller östeuropafonder och fattade således inte placeringsbeslut 
beträffande bolag noterade vid svensk marknadsplats. Ytterligare fyra element tillhörde inte 
ramen då det var ett cementbolag och ett läkemedelsbolag, vidare var ett fondbolag uppköpt 
av Handelsbanken fonder, vilka redan svarat, samt ett fondbolag som inte gick att komma i 
kontakt med. Enkäten har därmed skickats till 26 fondbolag varav 13 har svarat.  
 
De 13 fondbolag som inte har svarat på enkäten har blivit kontaktade per telefon eller direkt 
via e-post och fått enkäten skickade till sig varpå de följaktligen har valt att inte svara på den. 
Anledningarna till detta kan vara många. Troligen är denna grupp av respondenter mycket på-
passad av studenter som vill genomföra allehanda studier. Detta i en kombination med en 
mycket hög arbetsbelastning tror vi är de främsta skälen till att bortfallet varit så stort. En an-
nan möjlig bidragande faktor till det höga bortfallet är att respondenterna inte känner något 
personligt engagemang i frågan huruvida Svensk kod för bolagsstyrning stärker förtroendet 
för svenska aktiemarknadsbolag varför det inte känns motiverande att besvara enkäten. Det 
kan också vara så att respondenten läst igenom enkäten och bedömt att tillräcklig kunskap 
kring ämnet saknas för att kunna besvara den på ett bra sätt. Tekniken kan vara en annan or-
sak till bortfallet. Någon respondent kanske inte hade möjlighet att öppna bilagt dokument 
och därmed inte bemödat sig att svara. Vidare kan det vara så att vi inte har presenterat enkä-
ten på ett tillräckligt intresseväckande sätt eller inte fått tag på lämpliga personer hos fond-
bolagen att besvara enkäten.  
 
Bortfallet i undersökningen är av stor betydelse för möjligheterna att göra generaliseringar till 
den studerade populationen. Det är därför viktigt att avgöra om det effektiva urvalet är repre-
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sentativt för det ursprungliga.99 I denna studie handlar det också om att avgöra huruvida det 
ursprungliga urvalet skulle kunna ha varit representativt för den studerade populationen. Det 
ringa antalet element i urvalsramen hade självklart motiverat en totalundersökning. Som tidi-
gare nämnts hade vi inte räknat med det stora bortfall som uppkom varför vi ansåg att urvalet 
var tillräckligt stort. Men vi anser ändock att det ursprungliga urvalet är representativt för den 
studerade populationen då det har dragits slumpmässigt och innehåller en god variation av 
fondbolag alltifrån de små till de stora aktörerna. 
 
På vilket sätt avviker då de som deltagit i studien från dem som inte har svarat? Som nämnts 
ovan har de troligen ett svagare intresse för frågor rörande bolagsstyrning eller så har de inte 
den kunskap om ämnet som krävs för att besvara enkäten. Ett svagare intresse för bolags-
styrningsfrågor skulle kunna medföra att de som inte svarat hade lämnat annorlunda svar på 
frågorna kring hur information kring bolagsstyrning används. Det kan vara så att den infor-
mation som främst används är bolagens finansiella information i årsredovisningar samt 
kvartalsrapporter, och att information om bolagsstyrningsfrågor i högre grad hade ansetts vara 
oviktig i den här gruppen. 
 
Om vi tar utgångspunkt i att intresset för bolagsstyrningsfrågor faktiskt är större hos gruppen 
som svarat borde också den gruppen ta större hänsyn till information rörande bolagsstyrning 
än de som inte har svarat på enkäten. Det är endast en respondent som angivit att sådan in-
formation anses vara oviktig. Det troliga är att en högre svarsfrekvens hade lett till att dylik 
information i högre grad ansetts oviktig. Detta torde dock inte gälla för den negativa mass-
mediala informationen rörande bolagsstyrning då den återges i sådan media som branschens 
aktörer i allmänhet tar del av, och ett särskilt intresse för bolagsstyrningsfrågor borde inte ha 
någon inverkan på huruvida fondförvaltare beaktar negativ information i samband med 
placeringsbeslut, varför svaren på denna fråga, till skillnad från den rörande information om 
bolagsstyrning, borde kunna anses vara relativt representativa för fondbolag i stort.    
  
Med hänsyn till fondförvaltarnas storlek är bortfalls- och svarsgrupperna tämligen homogena. 
Detta bör sannolikt medföra att svaren beträffande synen på det aktiva ägandet inte skiljer sig 
åt avsevärt. Detta då det aktiva ägandet enligt respondenter i den kompletterande studien är 
mycket beroende av fondbolagets storlek. En stor aktör har helt enkelt inte samma möjligheter 
att bara gå ur en position på det sätt som en mindre förvaltare kan göra, och måste således 
utöva ett mer aktivt ägande. En annan faktor som påverkar det aktiva ägandet är fondens 
investeringsfilosofi, om den är kort eller långsiktig, och det varierar från fond till fond. Såle-
des kan vi inte se att graden av aktivt ägande på något sätt systematiskt skulle avvika från dem 
som svarat till dem som inte har svarat.  
 
Oavsett storlek och intresse för bolagsstyrningsfrågor borde fondförvaltarna kunna ha en åsikt 
om vad som skapar förtroende. Vi tror därför inte att en högre svarsfrekvens nämnvärt skulle 
ha ändrat utfallet i denna fråga. En högre sådan hade dock medfört att vi med större säkerhet 
faktiskt skulle kunna säga att det förhåller sig så. 
 
Sammanfattningsvis tror vi att urvalet är mer representativt inom frågeområdena aktivt 
ägande och förtroende än inom negativ massmedial information samt bolagsstyrnings-
information. I de sistnämnda två områdena tror vi att dylik information används i högre grad 
om ett intresse för bolagsstyrningsfrågor finns, varför användandet av denna information för-

                                                
99 Sverke (2004) ss 30-31 
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modligen överskattas i detta material då de som svarat troligen har ett större intresse för så-
dana frågor.  
 
I enkätsvaren har det inte förekommit något egentligt bortfall. I de fall respondenter inte 
svarat har de istället valt att utveckla ett eget svarsalternativ. 



46 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Andersson, Bengt-Erik (1994) Som man frågar får man svar � en introduktion i intervju- och 

enkätteknik. Rabén Prisma 
 
Beck-Friis, Ulrika (2004) Bolagskod får hård kritik SVDs Näringsliv den 1 oktober 2004 
 
Ejlertsson, Göran (2005) Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur, 

Lund. 
 
Finansinspektionen (2005) E-postkontakt med Carlos Barriuso (jurist på Rättsavdelningen, 

Finansinspektionen) 2005-11-24 
 
Gatarski, Richard (2004) �E-metodologi�; i Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder inom 

samhällsvetenskapen, ss 257-281. Studentlitteratur, Lund. 
 
Gilje, Nils; Grimen, Harald (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Daidalos 
 
Gustavsson, Bengt (2004) �Kunskapandets mångfald � från enhet till fragment�; i 

Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, ss 7-20. 
Studentlitteratur 

 
Hellman, Niclas (2005) �Can we expect institutional investors to improve corporate 

governance?�; Scandinavian Journal of Management , no. 3, vol. 21, ss 235-364 
 
Hirschman, Albert O (1970) Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, 

organizations, and states. Harvard University Press 
 
Jacobsen, Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför? � Om metodval i företagsekonomi och 

andra samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund. 
 
Kodgruppen (2004) Svensk kod för bolagsstyrning. Justitiedepartementet 
 
Larsson, Lars-Olle (2005) Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling. Ekerlids 

Förlag 
 
Ollevik, Nils-Olof (2004a) Nya Koden krav för börsbolagen SVDs Näringsliv den 17 

december 2004 
 
Ollevik, Nils-Olof (2004b) Nya bolagsKoden ska återskapa förtroendet SVDs Näringsliv den 

20 december 2004 
 
Rayman-Bacchus, Lez (2003) �Contextualising corporate governance�; Managerial Auditing 

Journal, no. 3, vol. 18, ss 180-192 
 
Rothstein, Bo (2003) Sociala fällor och tillitens problem. SNS Förlag 
 
Skinner, Denise; Spira, Laura F (2003) �Trust and control � a symbiotic relationship?�; 

Corporate Governance, no. 4, vol. 3, ss 28-35 
 



47 

Statens Offentliga Utredning (2004) Näringslivet och förtroendet 2004:47 
 
Steel, Murray (2005) �Time for investors to come in from the cold�; i Mitchell, R. (red) 

Mastering Corporate Governance, ss 21-28. FT Partnership Publications 
 
Sverke, Magnus (2004) �Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar� samt 

�Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta�; i Gustavsson, B. (red.) 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, ss 21-70. Studentlitteratur, Lund. 

 
Thain, John (2005) �Earning the investor´s trust�; Global Agenda, issue 3, ss 116-117 
 
Thurén, Torsten (2002) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, Malmö 
 
Trost, Jan (1994) Enkätboken. Studentlitteratur, Lund. 
 
Wärneryd, Bo (1990) Att fråga: om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och 

postenkäter. Statistiska Centralbyrån. 
 
Ödman, Per-Johan (2004) �Hermeneutik och forskningspraktik�; i Gustavsson, B. (red.) 

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, ss 71-93. Studentlitteratur, Lund. 
 
 
Enkätföretag 
AMF Pension 
Brummer & Partners Zenit 
Coeli Fonder 
Danske Capital 
Didner&Gerge Fonder AB 
Enter Kapitalförvaltning AB 
Folksam Kapitalförvaltning 
Handelsbanken Fonder AB 
HQ Fonder 
Lannebo Fonder AB 
Systematiska Fonder JPA AB 
Tanglin Investment Management AB 
Västernorrlandsfonden 
 
Respondenter i kompletterande studie 
Mauritz Redin, Alfred Berg 
Örian Söderberg, Länsförsäkringar Fonder 
Anonym respondent 



i 

BILAGOR 

BILAGA 1 � enkäten100 
 
Enkät � Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Denna enkät är en del av vårt slutarbete på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Den syftar till att kartlägga 
institutionella ägares inställning till svensk kod för bolagsstyrning. Mer specifikt huruvida institutionella ägare 
använder sig av information om bolagsstyrning från företagen och hur sådan påverkar förtroendet för 
investeringsobjektet. 
 
Initialt gäller Kodens regler svenska aktiemarknadsbolag noterade vid Stockholmsbörsens A-lista och större bo-
lag på O-listan, dvs. med ett börsvärde överstigande tre miljarder svenska kronor. Koden syftar bland annat till 
att stärka förtroendet för aktiemarknadsbolag, och därigenom underlätta kapitalanskaffningen för bolagen. 
 
Denna uppsats kommer att bli en offentlig handling, dina svar kommer därför att behandlas konfidentiellt. Före-
tagets namn kommer enbart att återfinnas i källförteckningen. 
 
Önskar ni ta del av den färdiga uppsatsen skickar vi gärna ett exemplar. 
 
Bakgrundsinformation 
 
Företag 
Befattning 
Hur många år har du arbetat med placeringsbeslut 
Storlek på fondförmögenheten 
 

Har ditt företag en särskild avdelning som inhämtar information rörande bolagsstyrningsfrågor i 
investeringsobjekten? 
 

a) Ja 
b) Nej 

 
Frågor 
 

1. Vilket av följande påståenden beskriver bäst ert agerande om företaget uppvisar ett icke önskvärt bete-
ende ur bolagsstyrningsperspektiv, givet att det inte påverkar aktiekursen.  

 
a) Vi säljer innehavet 
b) Vi tar upp detta till diskussion med företagsledningen 
c) Vi behåller vårt innehav utan synpunkter på beteendet 

 
2. Skulle du definiera ditt företag som en aktiv ägare? 

 
a) Ja 
b) Nej 

 
3. Anser du att det finns en konflikt mellan att vara en aktiv ägare och ett finansiellt placerande institut? 
 

a) Ja, i hög grad 
b) Ja, till viss del 
c) Något 
d) Inte alls 

 
                                                
100 komprimerad version av utrymmesskäl 
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4. Offentliggör ditt företag sin ägarpolicy? 
 

a) Ja 
b) Nej 

 
5. I Koden föreskrivs det att bolag skall publicera information om bolagsstyrning på sin hemsida. Tycker 

du att dylik information är viktig eller oviktig vid placeringsbeslut? 
 

a) Mycket viktig 
b) Ganska viktig 
c) Inte särskilt viktig 
d) Oviktig 

 
6. Hur ställer du dig till påståendet nedan? 

 
�Bolag som avviker från Kodens regler, utan att ange rimliga motiv för detta, riskerar att 
drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarknaden, vilket i sin tur kan inverka menligt 
på bolagets värde� 

 
a) Instämmer helt 
b) Instämmer delvis 
c) Instämmer inte  

 
7. Beaktar du negativ massmedial information kring bolagsstyrning rörande ett investeringsobjekt i sam-

band med placeringsbeslut? 
 

a) Nej, inte alls 
b) Ja, till viss del, men det påverkar inte mitt slutliga beslut 
c) Ja 

 
8. Koden tillämpar principen �följ eller förklara�, vilket innebär att ett företag som följer Koden kan av-

vika från enskilda regler under förutsättning att förklaringar ges till varför. Påverkar tillämpandet av 
svensk kod för bolagsstyrning ditt förtroende för bolaget? 

 
a) Ja, i hög grad 
b) Ja, till viss del 
c) Något 
d) Inte alls 

 
9. Det finns olika teorier om vad som skapar förtroende. Vissa teorier menar att förtroendet kan påverkas 

genom förändringar i lagen eller inom självreglerade områden. Andra anser att förtroende är något som 
förändrar sig mycket långsamt över tiden och att det är svårt att se hur statsmakten ska kunna påverka 
inom överskådlig tid. Vilket av nedanstående alternativ anser du främst främjar stärkt förtroende för 
bolagen från kapitalmarknadens sida? 

 
a) Självreglering  
b) Lagreglering 
c) Kulturskifte 

 
10. Avslutningsvis mottar vi tacksamt dina reflektioner kring vad du tror skulle kunna höja förtroendet för 

börsnoterade bolag från investerares sida. 
 
 
Ett stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 � följebrevet 
Nedan presenteras först det följebrev som bifogades till de respondenter som inledningsvis 
kontaktats telefonledes. Därefter förevisas det följebrev som skickades till de respondenter 
där vi redan hade fått namn och e-postadress till lämplig person. 
 
Hej! 
 
Enligt samtal igår bifogas här enkäten om svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Enkäten är kort, uppskattningsvis tar den 5-10 minuter att genomföra. Frågorna besvaras 
enklast genom att markera valt alternativ i annan färg, fetmarkera eller dylikt.  
 
Om det skulle uppstå några frågetecken kring besvarandet av frågorna går det bra att kontakta 
mig, antingen via mail eller telefon.  
 
Jag ser fram emot dina svar och är mycket tacksam för att du tar dig tid. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Namn 
Telefonnummer 
 
 
Hej! 
 
Vi har fått ditt namn via nn på nn:s företag, då han trodde att du skulle kunna ha mycket att 
tillföra till vår magisteruppsats (ekonomprogrammet, Stockholms universitet). Uppsatsen 
syftar till att kartlägga institutionella ägares inställning till svensk kod för bolagsstyrning. Mer 
specifikt huruvida institutionella ägare använder sig av information om bolagsstyrning från 
företagen och hur sådan påverkar förtroendet för investeringsobjektet. 
 
Som ett led i empiriinsamlingen till uppsatsarbetet skulle vi uppskatta om du har möjlighet att 
besvara en enkät. Enkäten är kort, uppskattningsvis tar den 5-10 minuter att genomföra. Frå-
gorna besvaras enklast genom att markera valt alternativ i annan färg, fetmarkera eller dylikt.  
 
Om det skulle uppstå några frågetecken kring besvarandet av frågorna går det bra att kontakta 
oss, antingen via mail eller telefon.  
 
Vi ser fram emot dina svar och är mycket tacksamma för att du tar dig tid. Om du anser att 
någon av dina kollegor är mer lämpad för att svara på våra frågor, uppskattar vi om du vida-
rebefordrar detta mail till denna person. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn (telefonnummer)  
Namn (telefonnummer)  
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Bilaga 3 � påminnelsebrevet 
Nedan presenteras de påminnelsebrev som utgick till de respondenter som inte besvarade en-
käten efter det initiala utskicket. Överst återfinns det brev som skickades till de respondenter 
som inledningsvis hade kontaktats telefonledes och därefter den påminnelse som skickades till 
de personer till vilka vi i ett inledande skede hade fått namn och e-postadress. 
 
Hej! 
 
För två veckor sedan talades vi vid angående besvarandet av en enkät gällande olika aspekter 
av Svensk kod för bolagsstyrning och du fick enkäten skickad till dig via e-post. Deltagandet i 
studien är självfallet frivilligt, men dina svar är av stor betydelse för undersökningen. Jag bi-
fogar enkäten även i detta mail och hoppas att du har möjlighet att svara på den. 
 
Enkäten är kort, uppskattningsvis tar den 5-10 minuter att genomföra. Frågorna besvaras 
enklast genom att markera valt alternativ i annan färg, fetmarkera eller dylikt.  
 
Om det skulle uppstå några frågetecken kring besvarandet av frågorna går det bra att kontakta 
mig, antingen via mail eller telefon.  
 
Jag ser fram emot dina svar och är mycket tacksam för att du tar dig tid. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
 
Hej! 
 
För två veckor sedan fick du en enkät gällande olika aspekter av Svensk kod för bolags-
styrning skickad till dig via e-post. Deltagandet i studien är självfallet frivilligt, men dina svar 
är av stor betydelse för undersökningen. Jag bifogar enkäten även i detta mail och hoppas att 
du har möjlighet att svara på den. 
 
Enkäten är kort, uppskattningsvis tar den 5-10 minuter att genomföra. Frågorna besvaras 
enklast genom att markera valt alternativ i annan färg, fetmarkera eller dylikt.  
 
Om det skulle uppstå några frågetecken kring besvarandet av frågorna går det bra att kontakta 
mig, antingen via mail eller telefon.  
 
Jag ser fram emot dina svar och är mycket tacksam för att du tar dig tid. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 


