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Förord  
 
Med denna magisteruppsats avslutar vi, med ett visst vemod, fyra års studier vid Företags-
ekonomiska institutionen. Denna tid har varit utmanande och lärorik men framför allt rolig. 
Processen att skriva en magisteruppsats har varit oerhört givande, utan att underskatta de 
stunder av tvivel som funnits.  
 
Vi vill ta tillfället i akt och framföra ett stort tack till våra respondenter inom såväl 
näringslivet som revisionsbyråerna. Ord kan inte beskriva den betydelse ni har haft för vår 
uppsats!  
 
Vi vill även tacka Inger Gravesen som i vår stund av tvivel rekommenderade ett antal 
tänkbara respondenter. Samma tack vill vi även rikta till vår handledare Birgitta Olsson.  
 
Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott och givande samarbete under den tid som vi 
arbetat ihop.  
 
 

Stockholm den 6 juni 2006 
 
 

Renée Thungren Sjöstedt   Sonila Nilsson 
 



Sammanfattning 
 
Företagsskandaler i USA som Enron och Worldcom påverkade inte bara världens börser utan 
även förtroendet för näringslivets som sådant. I ett försök att förebygga en liknande 
utveckling i Sverige tillsatte regeringen en förtroendekommission 2002 vars syfte var att 
skapa en uppfattning om hur förtroendet för näringslivet såg ut i Sverige men även vilken 
beredskap näringslivet själv hade för att stärka förtroendet. Som ett resultat av kommissionens 
arbete presenterades en Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som primärt hade två 
övergripande syften. Dels ska den bidra till en förbättrad styrning av svenska bolag, men även 
att på den internationella marknaden höja kunskapen om och framför allt förtroendet för 
svensk bolagsstyrning. Koden började gälla från och med den 1 juli 2005 och i år presenteras 
de första bolagsstyrningsrapporterna. 
 
Vi utgår i vår uppsats från synsättet att styrelserna kan antingen anamma eller förkasta Koden 
som redskap och att inställningen som sådan får konsekvenser för förtroendet på kapitalmark-
naden. Syftet med vår uppsats är därför att undersöka hur implementeringen av Koden har 
påverkat styrelsens arbete och förutsättningar, samt om detta kan bidra till ett ökat förtroende 
för näringslivet på kapitalmarknaden.  
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att samla vår empiri där vi har intervjuat åtta styr-
elsemedlemmar som är verksamma i totalt 23 av börsens 85 bolag som i år ska följa Koden. 
För att fördjupa denna information så har vi även varit i kontakt med tre konsulter från 
revisionsbyråer som till vardags arbetar med bolagsstyrningsfrågor.  
 
Som grund för analysen av våra empiriska data har vi använt oss av dels det teoretiska 
ramverket som omger Koden, men även agentteorin, institutionell teori, företagsetik samt 
vetenskapliga artiklar inom ämnet. Utifrån denna analys har vi kommit fram till ett antal 
slutsatser. Vår undersökning visar att styrelsens arbete formaliserats och blivit mer transparent 
vilket kan påverka förtroendet positivt. Revisionsutskotten har strukturerat och systematiserat 
styrelsens arbete och trots problemen med rapporten om den interna kontrollen så finns det 
mycket som talar för att revisionsutskottet kommer att minska förekomsten av missvisande 
ekonomisk information vilket bör få en positiv effekt när det gäller förtroendet. Det finns inga 
uppgifter i vår studie som talar för att valberedningen, i dess nuvarande utformning, kommer 
att få någon effekt för förtroendet. Ersättningsutskottet i sig har resulterat i en ökad kvalitet 
när det gäller löne- och incitamentsprogram för ledande befattningshavare, men det finns 
inget som talar för att utskotten kommer att resultera i att nivån på ersättningarna sjunker 
eftersom dessa styrs av vad som är konkurrenskraftigt internationellt. Vår undersökning visar 
att styrelsen anammat delar av Koden och använder den som ett redskap i sitt arbete med 
bolagsstyrningsfrågor.  
 
Nyckelord: Bolagsstyrning, Koden, Styrelsen, Valberedning, Revisionsutskott, 

Ersättningsutskott, Förtroende 
 



Abstract 
 
Business scandals like Enron and Worldcom in USA affected not only the stock markets all 
over the world, but also the confidence in the Swedish business sector. In order to prevent a 
similar development in Sweden, the government established the Swedish Commission of 
Business Confidence in 2002. The purpose of this commission was to conduct an inquiry 
concerning the impairment of confidence in the Swedish business sector and thereafter 
propose measures to improve the conditions for business to build up public confidence (SOU 
2004:47). The Swedish Code of Corporate Governance (the Code) was presented as a result of 
the commission’s work. The Code had primarily two overall aims. First it aims to help 
improve corporate governance in Swedish companies. Secondly the Code aims to raise the 
knowledge and above all the confidence of the international capital market for the Swedish 
corporate governance. The Code became valid July 1st, 2005 and the first reports on the 
corporate governance will be presented this year.           
 
In this paper we assume that the board of directors can either adopt or reject the Code as an 
instrument. We also assume that the board of directors’ attitude towards the Code has conse-
quences for the confidence on the capital market. The object of our paper is to make a re-
search on how the Code has affected the work and prerequisites of the board of directors and 
how this can affect the capital markets´ confidence in the Swedish business sector.  
 
To gather empirical data for our research we have used a qualitative method where we have 
interviewed eight members of several boards of directors. All of them together are active in 
totally 23 corporations of 85 on the stock market. These corporations must comply with the 
Code. To make the information deeper we have chosen to contact three advisers who work 
with corporate governance matters at three different firms of accountants.      
    
Our empirical studies show that the board of directors´ work has been formalized and more 
transparent, which may have a positive impact on the confidence in the Swedish business 
sector. The audit committee has structured and systematized the board of directors´ work. 
Despite the problems associated with the report on the internal control, the committee should 
minimize the risk of erroneous or misleading economic information and that way lead to a 
positive effect on the stock markets´ confidence. There are no findings in our study to suggest 
that the nomination committee, in its present form, will have any effect at all on the con-
fidence in the Swedish business sector. The compensation committee in itself has resulted in 
an increased quality regarding the remunerative and incitement programs to executive 
directors but there are no findings suggesting that the committee will have any affect on the 
level of these programs since they need to be competitive on an international level. Finally, 
our research shows that the board of directors has adopted parts of the Code as an instrument 
of its work on corporate governance issues.  
 
Keywords: Corporate Governance, The Code, The Board of Directors,  

Nomination Committee, Audit Committee, Compensation Committee, 
Confidence 
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1 Inledning 
 

Vi kommer inledningsvis att presentera de internationella händelserna som utlöste den debatt 
om förtroendet för näringslivet som resulterade i att Förtroendekommissionen tillsattes.  Efter en 
problemdiskussion så formulerar vi ett antal frågor och uppsatsens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Under försommaren och sommaren 2002 fördes en debatt i svenska medier som handlade om 
den förtroendekris som drabbat näringslivet till följd av framför allt Enron- och Worldcom-
skandalen i USA.  
 
Energihandelsbolaget Enron hade i december 2001 begärt skydd undan sina fordringsägare efter 
att det i november samma år avslöjats att bolaget manipulerat redovisningen. Stora portföljer 
med skulder hade lyfts ut ur balansräkningen och överförts till andra bolag, som skenbart såg ut 
att vara självständiga och därmed inte behövde ingå i deras totala redovisning. (Dagens Industri, 
2002-09-02) I och med att skulderna lyftes ur balansräkningen resulterade detta i att en grovt 
missvisande bild av företaget presenterades, vilket resulterade i att aktiekursen drevs upp, något 
som gynnade företagets grundare, Kenneth Lay och hans högra hand, Jeffrey Skilling, tidigare 
VD inom koncernen (Dagens Industri, 2006-02-07).1   
 
I juni 2002 briserar nästa bomb då Worldcoms nytillträdde VD i ett pressmeddelande konsta-
terade att företaget vid internrevision funnit att kostnader till ett värde på 3,8 miljarder dollar 
tagits upp som investeringar i balansräkningen istället för att redovisas som kostnader (Veckans 
affärer, 2002-08-12).  
 
Dessa händelser, som visserligen utspelade sig i USA, resulterade i en allvarlig förtroendekris 
som till och med hotade tillväxten i Sverige. I de fall börsföretagens förtroende hos aktieägarna 
försämrades så var risken överhängande att detta i sin tur skulle inverka negativt på företagens 
kapitaltillgångar och därmed hämma tillväxten av nya arbetstillfällen. Skandalerna i USA på-
verkade världens börser och därmed blev även svenskarnas fonder och aktier mindre värda. I 
USA antogs Sarbanes-Oxley Act som en följd av skandalerna men även politikerna i Sverige 
kände sig manade att agera. (Göteborgs-Postens ekonomi, 2002-07-24) I ett försök att förebygga 
en liknande händelseutveckling som skett i USA tillsatte regeringen i ett kommittédirektiv 
(2002:115) den 5 september 2002 en kommission.  
 
Kommissionens uppdrag enligt direktivet (2002:115) var bland annat att etablera en dialog med 
näringslivets ägare för att få en uppfattning om dagens situation när det gällde förtroendet för 
näringslivet. Därutöver skulle kommissionen granska om det inom svenskt näringsliv förekom 
några förtroendeskadliga företeelser samt vilka insatser näringslivet hade i beredskap för att 
stärka förtroendet. Utifrån detta skulle kommissionen gå vidare med att analysera behovet av 
                                                 
1  
Ett annat sätt att förklara vad som hände i Enron är via humorn. Nedan följer ett citat från Dagens Nyheter (2002-
08-12) ”Du har två kor. Du säljer tre av dem till ditt eget företag med pengar du lånat genom din svåger på banken. 
Mjölkrättigheterna till de fem korna överförs via en mellanhand till ett företag på Cayman Island som i hemlighet 
ägs av majoritetsägarna i ditt företag som sedan säljer rätten till alla sex korna tillbaka till ditt företag. Årsrapporten 
meddelar att företaget nu äger åtta kor med option på en nionde. Sälj en ko, köp en ny amerikansk president och du 
har nio kvar.” 
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åtgärder som skulle verka för att stärka och säkerställa förtroendet för svenskt näringsliv. Mot 
bakgrund av vad denna utredning resulterade i för uppgifter så skulle kommissionen även ta 
ställning om lagstiftning, offentlig reglering och näringslivets egna regelverk var i behov av 
förändring.  
 
Innan Kommissionen hade hunnit avsluta sitt arbete drabbades Europa av en redovisnings-
skandal som på många sätt var värre än Enron. I december 2003 kollapsade Parmalat, den 
italienska mjölkjätten, efter att ett svart hål på drygt 10 miljarder euro uppdagats i bokföringen. 
Kollapsen var en följd av att Parmalat inte kunde betala en skuld på en miljon euro trots att 
bolagets balansräkning visade att det fanns upp till fyra miljarder euro på banken. Vad som 
uppdagades var att dessa fyra miljarder var påhittade. (Svenska Dagbladet, 2004-01-16). 
Samtidigt i Sverige börjar vår tids kanske största företagsskandal att rullas upp. Huvudrolls-
innehavarna var tidigare Skandia-chefer, men de oegentligheter som låg bakom skandalen 
smittade även av sig på såväl revisorer som Finansinspektionen som inte skött sina jobb (Dagens 
Industri, 2003-10-08).  
 
Kommissionens arbete resulterade bl. a. i en Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Denna har 
primärt två övergripande syften. Dels ska den bidra till en förbättrad styrning av svenska bolag, 
men även att på den internationella marknaden höja kunskapen om och framför allt förtroendet 
för svensk bolagsstyrning. Det sista syftet tjänar även till att svenska näringslivet ska få tillgång 
till även utländskt riskkapital (SOU 2004:130). Koden började gälla från och med den 1 juli 
2005 och i år presenteras de första bolagsstyrningsrapporterna. 

1.2 Problemdiskussion  
 
Just att återskapa förtroendet för näringslivet ses generellt som Kodens övergripande syfte. Mot 
den bakgrund som resulterade i Koden så borde det vara intressant att undersöka vilka åtgärder 
som faktiskt kan främja förtroendet för näringslivet i stort och svenskt näringsliv i synnerhet. En 
förväntan torde vara att Koden faktiskt förhindrar nya skandaler. Ett sätt att undersöka detta är 
att identifiera vad som föranlett tidigare skandaler och koppla dessa företeelser till Koden som 
sådan. Marnet (2005) menar att det inte är ovanligt att företagsskandaler leder till förändringar i 
det omgivande regelverket. Vad som är problemet med dessa förändringar är att de bygger på 
antagandet att människan alltid är rationell i sina beslut. Inkluderar man inte människans faktiska 
natur i modellerna så är det sannolikt att dessa faktiskt inte kan förhindra nya framtida skandaler. 
I Förtroendekommissionens rapport (2004:47) framkommer att de överväganden som gjorts, och 
som senare mynnade ut i Koden, främst bygger just på antagandet om den s.k. rationelle aktören 
samtidigt som utredarna är väl medvetna om vikten av den personliga etiken. De menar dock att 
en offentlig utredning inte har mandatet att lämna förslag inom detta område. Att utifrån denna 
bakgrund endast mäta Kodens förmåga att återskapa förtroendet genom att förhindra nya skan-
daler känns som orimligt.  
 
Ett mer gynnsamt sätt att undersöka Kodens förmåga att öka förtroendet är att se den som ett red-
skap som bolagen antingen kan anamma eller förkasta. Därför är det intressant att undersöka hur 
företagen implementerat Koden under det år som gått. Enligt Kakabadse et al (2001) finns det 
två ytterligheter när det gäller implementeringen av bolagsstyrning. Den ena ytterligheten är att 
bolaget endast ser implementeringen som en formell procedur vilket resulterar i att bolagsstyr-
ningen används mer som en checklista. Den andra ytterligheten är att se bolagsstyrningen som en 
möjlighet att i hela bolaget arbeta med transparens och bl.a. etiskt beteende. På detta sätt involv-
eras alla i företaget vilket i slutändan sannolikt resulterar i positiva effekter för bolaget. Denna 
ansats öppnar upp för att analysera den inställning som näringslivet har till koden som sådan, 
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men även vilka åtgärder i koden som faktiskt skulle kunna bidra till ökat förtroende. Vi kan 
konstatera att Koden strävar efter att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika 
lednings- och kontrollorganen. Detta i sig ska resultera i en ökad transparens gentemot såväl 
ägare som kapitalmarknad och samhället i övrigt. Som ett led i den tydligare ansvarsfördelningen 
så har styrelsens betydelse och ansvar kommit i fokus. Det är styrelsen som på uppdrag av 
ägarna ska förvalta och styra företaget så att ägarnas intresse tillgodoses. Styrelsen blir då i våra 
ögon det bolagsorgan som har de största resurserna att agera så att förtroende för näringslivet 
ökar på kapitalmarknaden. Om koden, och därmed god bolagsstyrning, kan bidra till att bolag 
inte kollapsar på grund av t.ex. oegentligheter, då kan vi kanske påstå att styrelsen som bidrags-
givare i bolagsstyrning tillför bolaget ett värde som i sin tur kan öka förtroendet för näringslivet 
(Chambers, 2005).  

1.2.1 Problemformulering 
 
Utgångspunkten i vår problemformulering ligger i hur Koden har påverkat styrelsen som sådan. I 
denna påverkan inkluderas styrelsens arbete men även förutsättningar vad gäller frågor som sam-
mansättning och utskottsarbete. Samtidigt är det intressant att undersöka om dessa förändringar 
påverkar kapitalmarknadens förtroende för näringslivet. Däremot finns det mycket som talar för 
att eventuella effekter kommer att bli synliga först efter det att vår undersökning är avslutad. Vår 
utgångspunkt för analysen och slutsatserna när det gäller kapitalmarknadens förtroende för 
näringslivet är i synnerhet de förtroendeskadliga företeelserna som Förtroendekommissionen 
lyfter fram. Detta resonemang mynnar ut i ett antal huvudfrågor som vi vill undersöka.  
 

 På vilka sätt har Koden påverkat styrelsens arbete jämfört med tidigare? 
 I vilka avseenden har Koden påverkat styrelsens sammansättning jämfört med tidigare? 
 På vilka sätt har revisions- och ersättningsutskottet påverkat styrelsens arbete och 

förutsättningar jämfört med tidigare?  
 Hur kan allt detta påverka kapitalmarknadens förtroende för näringslivet?   

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur implementeringen av Koden har påverkat 
styrelsens förutsättningar och arbete. Vidare ska vi undersöka om detta kan bidra till ett ökat för-
troende för näringslivet på kapitalmarknaden.  

1.4 Avgränsningar 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning strävar bl.a. efter att förstärka ägarstyrningen i de börs-
noterade bolagen. Bolagsstämman är företagens högsta organ, men att välja dem som studie-
objekt är inte rimligt på grund av dess storlek och den tidsram vi har till vårt förfogande. Därtill 
upplever vi bolagsstämmorna som sådana som ganska abstrakt och svåråtkomlig med tanke på 
den ägarstruktur som råder i Sverige. Av den logiska följden att bolagsstämman tillsätter styr-
elsen för att i deras intresse förvalta och styra bolaget så blir styrelsen vårt naturliga studieobjekt.  
 
Den tid vi har till vårt förfogande tillåter inte heller en totalundersökning av de börsnoterade 
företagen som berörs av koden. Därför begränsar vi vår undersökning till bara några utvalda 
företag från A- och O listan. På vilket sätt vi har gjort vårt urval kommer att framgå under 
metodkapitlet och närmare bestämt under avsnittet 2.3 Tillvägagångssätt.  
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2 Metod 
 

Vi kommer under detta avsnitt att inledningsvis presentera vår vetenskapssyn och hur vi mot 
bakgrund av denna valt en metod för att samla in våra empiriska data. Vi för löpande i texten ett 
kritiskt resonemang till vårt förfaringssätt. 

 

2.1 Författarnas vetenskapssyn 
 
Det finns vissa grundläggande krav på en uppsats för att den ska anses vara vetenskaplig. Ett 
grundläggande kriterium är naturligtvis att uppsatsen bygger på vetenskapliga metoder som 
synliggörs för läsaren. Ur en rent positivistisk ansats är tanken att forskningen bakom uppsatsen 
ska generera en objektiv och säker kunskap. Som en motpol till detta synsätt står den hermeneut-
iska ansatsen som istället menar att vi aldrig kan komma längre än till att beskriva och tolka vår 
verklighet (Ödman, 2003/2004).   
 
Enligt vår mening kan aldrig en samhällsvetenskaplig studie uppfylla vare sig kravet på objek-
tivitet eller säker kunskap. Vi analyserar en verklighet som redan är tolkad av aktörerna själva 
samtidigt som vår verklighet idag kommer att se annorlunda ut imorgon. Vårt forskningsobjekt 
kommer mot bakgrund av detta förändras över tiden. Detta synsätt bär förvisso med sig inslag av 
den hermeneutiska ansatsen. Samtidigt är vår målsättning att faktiskt nå en slutsats som är giltig 
om än i ett begränsat tidsperspektiv. De studier som behandlar t.ex. ledarskap eller människor i 
allmänhet riskerar att ha en begränsad giltighet i ett längre tidsperspektiv (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  

2.2 Val av metod 

2.2.1 Abduktion 
 
Det finns olika metoder att dra slutsatser när man forskar inom ett område. De vanligaste är in-
duktion, som innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta och de-
duktion, där forskaren börjar med att formulera hypoteser utifrån befintliga teorier som sedan 
prövas mot empirin. (Thurén, 1991) Under en forskningsprocess sker vanligen en alternering 
mellan teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra. Ensamma fram-
står metoderna som ensidiga och orealistiska i jämförelse med hur forskning faktiskt bedrivs. 
Den induktiva metoden kan sägas filtrera fram en allmän regel ur en mängd iakttagelser, men 
vad som egentligen kommer fram är endast ett koncentrat av vad som redan finns i iakttagelserna 
själva. När det gäller den deduktiva metoden, så saknas det underliggande mönster och tendens-
er, vilket gör metoden platt till gränsen av intetsägande. Vår studie kommer att präglas av en 
alternering av dessa två metoder vilket kallas för abduktion. Skillnaden mellan abduktion och de 
andra metoderna var för sig är att abduktionen även tar hänsyn till förståelse. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) 
 
För att komma fram till hur Koden har påverkat styrelsen som sådan så kommer vi att använda 
oss av den induktiva metoden. Det är bara via kontakt med styrelseledamöter som vi kan ta reda 
på hur deras arbete och förutsättningar såg ut innan och hur de har förändrats i och med Koden. 
Mot bakgrund av befintliga teorier så kommer vi sedan att via den deduktiva modellen dra slut-
satser om Koden via sin inverkan på styrelsen kan påverka förtroendet på kapitalmarknaden.  
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2.2.2 Kvalitativ metod 
  
Koden har implementerats under året som gått och det är därför intressant att undersöka dels hur 
den har påverkat styrelsen som sådan men även vilka effekter denna påverkan kan ha på förtro-
endet på kapitalmarknaden. Just detta studieområde kan därför sägas vara relativt outforskat i 
Sverige, vilket talar för en explorativ studie.  
 
Det finns olika tillvägagångssätt att samla empirisk data, där de vanligaste är kvantitativ och kva-
litativ metod. Den kvantitativa metoden kan beskrivas som kvantitativa mätningar vilka handlar 
om att sätta siffror på saker som objekt och händelser enligt vissa bestämda regler. Ett grund-
problem vid dessa mätningar är svårigheten att på empirisk väg spegla abstrakta teoretiska be-
grepp. (Sverke, 2003/2004) Vad som talar emot den kvantitativa metoden i vårt fall är att vi i vår 
undersökning vill nå nyanser och skillnader. Vad som då återstår är den kvalitativa metoden där 
det finns en rad olika tillvägagångssätt att samla empirisk data. Vi har redan tidigare konstaterat 
att vi på det ena eller andra sättet måste kontakta styrelsemedlemmar. Vad som då ligger oss 
närmast till hands är att samla vårt empiriska material via intervjuer. Dessa kan ta sig olika ut-
tryck, men eftersom vi strävar efter att nå vad som kan kallas meningsdjupet hos våra respon-
denter så har vi valt ett direkt och ostrukturerat upplägg (Hellevik, 1984).  

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Bolags- och experturval 
 
Vår undersökning berör bara de bolag som ska tillämpa Koden, vilka är de börsnoterade företag 
som har en omsättning över tre miljarder kronor och som är listade på Stockholmsbörsens A- och 
O-lista. Totalt sett så är det idag 85 bolag som enligt dessa listor ska följa Koden. För att komma 
fram till vilka bolag som vi skulle kontakta så gjorde vi ett systematiskt urval utan återläggning 
där vi i det första urvalet fokuserade oss på styrelser som hade sitt säte i Stockholm. Vi identifi-
erade på detta sätt 15 bolag där vi tillskrev två styrelsemedlemmar i varje bolag (bilaga 1 och 2). 
Orsaken att vi kontaktade så många som 30 styrelsemedlemmar var att vi räknade med ett visst 
bortfall med hänsyn tagen till den då pågående bolagsstämmosäsongen. När väl bolagen var 
definierade så skedde själva urvalet av styrelsemedlemmarna utifrån kriteriet att de skulle vara 
aktiva även i andra styrelser som följer Koden. Vi ville på detta sätt nå de respondenter som 
kunde ge oss den bredd och det djup som vi önskade av vår empiri.  
 
Som ett resultat av de erfarenhetskrav vi hade ställt på våra respondenter så blev naturligtvis ut-
fallet av vårt urval att respondenterna var aktiva i många styrelser och därmed svåra att nå. Via 
ovanstående tillvägagångssätt etablerade vi slutligen kontakt med fem styrelsemedlemmar.  
Innan dessa styrelsemedlemmar hade tackat ja till en intervju så fanns en oro att vi inte skulle 
lyckas etablera kontakt med tillräckligt många respondenter för att kunna säga något om det vi 
vill undersöka. Mot denna bakgrund kände vi oss tvungna att parallellt med vårt första urval söka 
andra handlingsalternativ. Via egna kontakter, och hjälpsamma lärare vid Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms Universitet, etablerade vi kontakt med ytterligare tre styrelsemedlem-
mar. Sammanlagt täcker vi via våra respondenter 23 av de 85 bolag som ska följa Koden.  
 
Med syftet att få ytterligare en dimension i vårt empiriska material så kontaktade vi även de fyra 
stora revisionsbyråerna i Stockholm där vi fokuserade oss på de konsulter som arbetade med 
bolagsstyrningsfrågor. Vi ville initialt genom dessa kontakter undersöka om det fanns någon 
samstämmighet mellan det styrelsen upplevde och de tjänster som de efterfrågade hos revisions-
byråerna. Efter att ha använt oss av den information om kontaktpersoner som fanns tillgänglig på 
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revisionsbyråernas olika webbplatser etablerade vi kontakt med Håkan Molin från Ernst & 
Young (EY), Lars Wennberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) samt Helene Strid 
från KPMG. Vi lyckades däremot inte etablera någon kontakt med Deloitte.    

2.3.2 Datainsamling och kvalitetssäkring 
 
De frågeställningar som vi initialt formulerade har naturligtvis legat till grund för utformningen 
av våra frågor. Dessa har vi hela tiden kopplat till själva syftet med vår uppsats och därmed anser 
vi att vår undersökning håller en hög grad av validitet. Våra intervjuer har haft en informell upp-
läggning, där frågorna har varit direkta och ostrukturerade, vilket enligt Hellevik (1984) lämpar 
sig då intervjuerna sker med personer som innehar speciella sakkunskaper. Våra frågor har just-
erats under datainsamlingens gång mot bakgrund av de erfarenheter vi fått från tidigare intervju-
er. Vi började intervjuerna med att presentera oss själva och syftet med vår uppsats. Respondent-
en får på detta sätt en uppfattning om ämnet och kan utifrån denna förstå varför vi ställer vissa 
frågor (Banaka, 1981). 
 
Det går inte att utesluta att det har funnits ett underliggande syfte i vad våra respondenter har för-
medlat till oss. Denna risk finns alltid vid intervjuer och vi kan endast synliggöra den för läsaren. 
Detta, tillsammans med den subjektivitet som ligger i respondenternas svar, riskerar att påverka 
reliabiliteten i vårt material. Vårt syfte har dock varit att nå det så kallade meningsdjupet hos 
våra respondenter, där subjektiviteten i sig ingår. Mot bakgrund av att vi intervjuat totalt åtta 
styrelsemedlemmar så finns det mycket som talar för att vårt empiriska material håller en hög 
reliabilitet. Vi har även tagit hänsyn till att vissa etiska regler bör följas oavsett hur upplägg-
ningen av intervjun ser ut. Dessa regler handlar bl.a. om att intervjun bokas i förväg och att 
respondenten avsätter tid för intervjun samt hur intervjun återges (Ekholm & Fransson, 1989). Vi 
har återgett intervjuerna i efterhand och därmed har respondenterna fått en möjlighet att justera 
eventuella missförstånd. Detta förfaringssätt resulterar även i att reliabiliteten i våra empiriska 
data ökar. Denna är dock tidsmässigt begränsad då Koden säkerligen kommer att förändras med 
tiden. Därför är det även troligt att våra respondenters åsikter förändras under resans gång. Mot 
denna bakgrund kommer även våra slutsatser att endast vara giltiga under en begränsad tid.  
 
Vi har utfört totalt elva intervjuer, varav två skedde via telefon. Nackdelen med telefonintervjuer 
är att man missar en dimension av kommunikationen som exempelvis kan vara ansiktsuttryck, 
gester eller kroppsposition som alla kan ses som kommunikationskanaler. (Ekholm & Fransson, 
1989) Samtidigt är det lätt att missa delar av informationen eftersom det lätt blir bi-ljud under 
intervjun i de fall fler personer än två deltar. Vad som i vårt fall ändå talade för telefonintervjuer 
var att dessa gav oss möjlighet att samla information i de fall det var omöjligt att träffas.  
 
I de fall vi träffade våra respondenter så vägde vi möjligheterna att löpande föra anteckningar 
mot att spela in intervjuerna. Båda sätten har sina för- och nackdelar. En fördel med att spela in 
intervjun är att det är lättare att gå tillbaka till en ljudupptagning för att kontrollera vad som sagts 
än att förlita sig på anteckningar. Vad som kan vara en nackdel däremot är att själva ljudinspel-
ningen kan upplevas som störande och hämmande för respondenterna som intervjuas. Trots att vi 
inledningsvis tillfrågade våra respondenter om vi kunde spela in intervjun, så går det inte att ute-
sluta att inspelningen kan ha hämmat dem. Vi konstaterade även i efterhand att transkriberingen 
av inspelade intervjuer var enormt tidskrävande. Under våra tre första intervjuer hade vi inte den 
tekniska möjligheten att spela in våra intervjuer utan vi förde då löpande anteckningar. Bearbet-
ningen av materialet går fortare, och reliabiliteten bibehölls då vi delgav våra respondenter 
utskrifterna av intervjuerna.  
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3 Teoretisk referensram 
 

Vi kommer i detta kapitel att lyfta fram dels den teoretiska referensramen som vi anser nöd-
vändig för att sätta Koden i sitt sammanhang, för att sedan avsluta kapitlet med de teorier som vi 
senare kommer att använda för att analysera våra empiriska data. 

 

3.1 Aktiebolagslagen 
 
I aktiebolagslagen fanns redan tidigare tydliga riktlinjer för styrelsen som sådan och genom att se 
Koden som ett komplement till denna lag så kan vi undersköka hur styrelsens arbete och förut-
sättningar har påverkats av Koden.  
 
När det handlar om publika aktiebolag så ska bolagsstämman enligt 8 och 47 §§ utse i alla fall 
hälften av styrelseledamöterna. Styrelsens arbetsuppgifter är att svara för bolagets organisation 
och förvaltningen av dess angelägenheter. De ska även se till att bolagets ekonomiska förhållan-
den kontrolleras på ett betryggande sätt. I de fall uppgifterna delegeras till enskilda styrelseleda-
möter eller andra, så ska styrelsen göra en fortlöpande kontroll och se till att delegeringen upp-
rätthålls (§ 4). 
 
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete som ska ange hur arbetet ska för-
delas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska träffas (§ 6). Inga beslut ska fattas i ett 
ärende om inte styrelseledamöterna (om möjligt alla) har tagit del av ärendet i fråga och fått till-
fredställande underlag för kunna fatta ett beslut (§ 21).   
 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll, där alla beslut som styrelsen har fattat an-
tecknas. Styrelseledamöterna har rätt att få en avvikande mening antecknad i protokollet (§ 24). 
Styrelsen får inte företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnat att ge en otill-
börlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktie-
ägare (§ 41). Om styrelsen har företagit en rättshandling för bolaget och då har handlat i strid 
med bestämmelserna i ABL om bolagsorganens behörighet, gäller rättshandlingen inte mot bo-
laget (§ 42). 

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

3.2.1 Begreppet bolagsstyrning 
 
I första hand gäller det att definiera vad som egentligen avses med begreppet bolagsstyrning.  
Den kanske tidigaste definitionen av begreppet bolagsstyrning formulerades i den engelska 
Cadbury-rapporten redan 1992 och är ganska enkel till sitt innehåll där bolagsstyrning beskrivs 
som det system genom vilket ett företag är styrt och kontrollerat. OECD lanserade 1998/99 dels 
”Principer för Corporate Governance” och även Millstein-rapporten. Det var i den senare som de 
etiska dimensionerna i corporate governance synliggjordes genom de fyra värdeorden som över-
satt till svenska blev; genomskinlighet, tillförlitlighet, ansvar och hederlighet. Dessa ord skulle 
visa ett ansvarstagande från företagen gentemot sina ägare och intressenter och på så sätt vara en 
tänkbar grogrund för förtroende. (Reinius, 2004)  
 
Det finns egentligen två ytterligheter i begreppets innebörd. Å ena sidan kan begreppet begränsas 
till att omfatta samspelet mellan de fyra bolagsorganen, ägare- styrelse- VD och revisorer, å and-
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ra sidan ges en mycket mer omfattande betydelse som beskriver företagets roll i samhället. Det 
senare begreppet speglar då även samhällets syn på företaget. (Reinius, 2004)  
 
Förtroendekommissionen utgick i sitt arbete från ett synsätt på begreppet bolagsstyrning som 
knyter an till Cadbury-rapportens definition, det vill säga det system genom vilket företag styrs 
och kontrolleras. I detta synsätt är den underförstådda innebörden att det är ägarnas ansvar att 
utöva just styrningen och kontrollen.  

3.2.2 Näringslivet och förtroendet 
 
Förtroendekommissionen lämnade i mars 2004 sitt betänkande Näringslivet och förtroendet 
(SOU 2004:47) till statsrådet Gunnar Lund. Vad som är av intresse för vår uppsats i detta 
betänkande är de delar som reglerar styrelsefunktionen som sådan.  
 
I betänkandet beskrivs en rad förtroendeskadliga företeelser som är av särskilt intresse för oss i 
vår uppsats i den mån de berör styrelsen. Inledningsvis nämns höga ersättningsnivåer och 
olämpligt konstruerade ersättningssystem för ledande befattningshavare. Kommissionen såg 
även att felaktig eller missvisande ekonomisk information bidrog till försämrat förtroende även 
om den inte brutit mot några formella regler. Även oklara roll- och ansvarsgränser sågs av 
utredarna som en förtroendeskadlig företeelse. De hade noterat att det fanns en sammanbland-
ning av roller där det fanns risk för olika intressemotsättningar på flera områden inom närings-
livet. Vad som lyfts fram är bland annat att ledamöter i bolagsstyrelser ibland satt på flera styr-
elseuppdrag och risken fanns att dessa kunde stå i konflikt med varandra. Det kunde även före-
komma motstridiga intressen när det gällde vissa frågor mellan styrelsen och bolagsledningen. 
Slutligen nämns svagt underbyggda strategier och dåliga affärsbeslut då dessa hämmar före-
tagens grundläggande uppgift, att driva verksamheten lönsamt.  

3.2.3  Styrelsens förutsättningar enligt Koden  
 
Koden är tänkt att utgöra ett led i den självreglering som näringslivet präglas av och bygger på 
principen följ eller förklara vilket ska ge företagen en möjlighet att avvika från enskilda regler 
men då motivera varför. Koden säger även att en bolagsstyrningsrapport ska finnas tillgänglig 
via bolagens hemsidor, där de ska beskriva hur Koden följs och i vilka avseenden de väljer att 
förklara. Det är sedan upp till kapitalmarknaden att bedöma om de förklaringar som bolagen 
avger är godtagbara eller inte.  
 
Trots att många av de frågor som behandlar styrelsens arbete reglerats i aktiebolagslagen så har 
det funnits ett stort utrymme i hur man sätter samman en styrelse och hur dess arbete ska orga-
niseras. De senaste 10 till 15 årens turbulens i näringslivet har enligt förtroendekommissionens 
utredning (SOU 2004:47) visat svagheter i styrelsernas funktionssätt som bidragit till en utveck-
ling som inte gynnat näringslivets trovärdighet.  
 
Koden fastställer att styrelsens övergripande uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter för 
ägarnas räkning, genom att besluta om vilka strategier bolaget ska ha för att nå sina övergripande 
mål. Samtidigt betonas vikten av att fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning samt att 
vid behov anställa eller entlediga verkställande direktör. Styrelsen ansvarar även för att på ett 
effektivt sätt följa upp och kontrollera bolagets verksamhet och ekonomiska ställning gentemot 
de fastlagda målen samt att den externa informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet 
med hög relevans för de målgrupper som den vänder sig till. Vidare ligger det på styrelsens bord 
att bl.a. se till att erforderliga etiska riktlinjer har fastställts för bolagets uppträdande. Styrelsen 
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ska även se till att deras eget arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad 
process. (SOU 2004:130) 
 
Koden (SOU 2004:130) behandlar även styrelsens storlek och sammansättning där styrelsen bl.a. 
ska eftersträva en jämnare könsfördelning, samtidigt som den ska uppfylla de krav på antal obe-
roende ledamöter som Koden ställer. När det gäller oberoende ledamöter så ska majoriteten av 
de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende till bolaget och bolagsledningen. 
Därtill ska minst två av dessa även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
Koden ställer även krav på att styrelseledamöterna ska ägna styrelseuppdraget den tid och om-
sorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolaget och dess ägares intresse. Vidare ligger det 
även på styrelseledamoten att ha den kunskap som krävs för att kunna leva upp till dessa krav.  
 
Styrelsens ordförande, som enligt Koden ska väljas på bolagsstämman, har ett särskilt ansvar för 
att styrelsen fullföljer sina uppgifter. Ordförande ska organisera och leda styrelsens arbete och 
skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska se till att 
informationen som styrelsen får är tillfredsställande som beslutsunderlag. Slutligen ska ordför-
ande även kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt samt att styrelsens arbete utvärde-
ras årligen och att valberedningen informeras om resultatet. Valberedningen består av represen-
tanter från bolagets aktieägare, där bolagsstämman ska utse de ledamöter som ska ingå i denna 
beredning. Tanken är att förfarandet vid nominering till styrelsen, val, arvodering och utvärde-
ring av styrelseledamöter och revisorer ska styras av ägarna. Processen ska vara strukturerad och 
transparent. (SOU 2004:130)  
 
Även styrelsens arbetsformer regleras i Koden som säger att styrelsen, om den finner det lämp-
ligt, ska inrätta utskott för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden. Däremot får ut-
skotten inte leda till att styrelsen förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten. Sam-
tidigt ska utskotten protokollföra sina möten och dessa ska delges till styrelse eftersom utskotten 
inte får leda till att informationen till styrelsen försämras.  
 
Styrelsen ska inrätta ett särskilt ersättningsutskott som ska bereda frågor om ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Det föreligger inga hinder att styrelsens ordförande även 
är ordförande i detta utskott, däremot ska övriga ledamöter i utskottet vara oberoende i förhållan-
de till bolaget och bolagsledningen. (SOU 2004:130)  
 
Även ett revisionsutskott ska inrättas, där majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende 
i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande 
till bolagets större ägare. Detta utskott ansvarar bl.a. annat för beredningen av styrelsens arbete 
med att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna. De ska fortlöpande träffa bolagets revisor, ut-
värdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av denna utvärde-
ring. Vidare ska styrelsen minst en gång om året träffas tillsammans med revisorn utan att verk-
ställande direktören, eller annan person från företagsledningen närvarar. (SOU 2004:130)  
 
Koden (SOU 2004:130) säger även att styrelsen ska se till att bolaget har en god intern kontroll 
samt följa upp hur den fungerar. När det gäller kravet på att information om den interna kont-
rollen ska granskas av en revisor, och utgöra en del av bolagsstyrningsrapporten, så har bolagen 
fått dispens under 2005 (Kollegiet, 2005-12-15). Styrelsen ska ansvara för att bolaget har ett 
formaliserat och transparent system som säkerställer att fastlagda principer för den interna kont-
rollen och den finansiella rapporteringen efterlevs. Vidare ska styrelsen och verkställande direkt-
ören omedelbart före underskrifterna i själva årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd 
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att, så vitt de känner till, så är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovis-
ningssed och att den inte ger en missvisande bild av bolaget. (SOU 2004:130) 

3.2.4 Internationell utblick  
 
Vi har redan nämnt att vi kommer att använda oss av vetenskapliga artiklar som en del och för-
djupning av vår analys. Då dessa oftast utgår ifrån förhållanden i främst USA och Storbritannien 
är det viktigt att i teorikapitlet tydliggöra vilka skillnader som föreligger mellan dessa länders- 
och Sveriges näringsliv i stort och bolagsstyrning i synnerhet.  
 
Tittar vi på länder som USA och Storbritannien ser vi att ägarstrukturen i dessa länder har en 
ganska stor spridning. I dessa länder tenderar därför företagsledningarna att bli så starka att de i 
praktiken tillsätter den styrelse som sedan ska utvärdera deras arbete. Bolagsstyrningen i dessa 
företag måste förstärka styrelsens arbete genom bland annat kommittéer. Inom dessa företag blir 
även kraven på oberoende styrelseledamöter annorlunda då dessa ska vara oberoende i förhåll-
ande till bolagets ledning (Reinius, 2004) Vidare har man i Storbritannien den så kallade monist-
iska ledningsmodellen vilket innebär att det bara finns ett ledningsorgan i bolagen, styrelsen, 
som i sin tur utses av bolagsstämman. Något särskilt verkställande organ, likt bolagsledningen, 
finns egentligen inte. Motsatsen till den monistiska ledningsmodellen är den dualistiska som 
framför allt brukar förknippas med Tyskland. Där har ledningsfunktionen delats upp på två 
bolagsorgan, ett övervakande och ett verkställande. Utmärkande för den dualistiska lednings-
modellen är att det övervakande organet har mycket begränsade möjligheter att ingripa i den 
direkta ledningen av företaget (SOU 2004:46). 
 
I Sverige och även i många andra europeiska länder är ägarkoncentrationen större. Här blir det 
istället viktigt att skydda den enskilde placerarens intressen från starka ägargrupper. Ett exempel 
på denna skillnad inom bolagsstyrning är definitionen av den oberoende styrelseledamoten 
(Reinius, 2004) Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna 
vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Därutöver ska två av dessa även 
vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (SOU 2004:130). När det gäller 
ledningsmodellen i Sverige så ligger den i grunden närmare den monistiska modellen, trots att 
den svenska aktiebolagsrätten har sina rötter i tysk rätt (SOU 2004:46). 

3.3 Agentteorin 
 
Agentteorin är relevant ur den synvinkeln att den redogör för den position som styrelsen har i 
förhållande till ägarna, där informationsasymmetrin är en viktig aspekt. Men denna teori är lika 
användbar när vi analyserar förhållandet mellan styrelsen som sådan och de utskott som idag 
finns inom styrelser.  
 
Grundidén bakom agentteorin är att en principal delegerar befogenheter till en verkställande 
direktör, agenten, så att denne ska handla på ägarnas vägnar. För att styra förhållandet så att 
agenten handlar i linje med principalens målsättningar, måste relationen mellan dem präglas av 
ett effektivt sätt att organisera och fördela information och kostnader under kalkylerade risker. 
(Grevé, 1997) Men det finns också en informationsasymmetri mellan parterna eftersom organi-
sationsledningen har förstahandskunskap om vad som försiggår. Problemet blir aktuellt när 
organisationen tar beslut under osäkerhet. Då kommer olika riskpreferenser och informations-
asymmetri att prägla besluten, och ledningen kan ta beslut som inte ligger i principalens intresse.  
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Enligt Greve (1997) så finns det två olika sätt att kontrollera agentens beteende på. Det ena 
baseras på beteendekontroll och inkluderar hierarkier med regler och avlöning efter position. Det 
andra sättet ligger i resultatorienterad belöning av agenten, som oftast utgörs av provisioner, 
bonussystem eller ägarandelar i form av aktieposter. Poängen är att relatera belöningen till för-
hållanden som gör att agenten tar beslut som ligger i principalens intresse.  Teorin har giltighet 
vid styrningsförhållanden där agentens snävare egenintresse kan påverka principalens intresse. 
En studie som Greve har gjort har resulterat till att agenten kommer att handla mer i principalens 
intresse när en belöning är kopplat till prestationen, och att detta blir mer påtagligt när agenten 
delar ägande och risk med principalen. Men inte bara detta, i den mån informationen är öppen 
och lättillgänglig, kommer principalen att ha lättare att kontrollera agenten.  

3.4 Institutionell teori 
 
Hatch (2002) menar att omgivningen ställer krav på organisationer på två sätt. Dels kan kraven 
vara av teknisk och ekonomisk karaktär som i praktiken innebär att när organisationerna lever 
upp till dessa krav så får de avsättning för sina varor och tjänster på marknaden. Kraven från 
omgivningen kan även vara av social- och kulturell natur där organisationer belönas i de fall de 
anpassar sig till de värderingar, normer och regler som dominerar i omgivningen. Således an-
passar sig organisationer inte bara till interna mål utan även till det omgivande samhällets 
värderingar. Abrahamsson & Andersen (2005) menar att institutionell teori tenderar att se på 
organisationer som om de vore öppna system, starkt påverkade av sin omgivning. Organisationer 
må sträva efter effektivitet, men den begränsas i verkligheten av olika sociala och kulturella 
mekanismer.  
 
Selznick (1968) ser organisationer som redskap, men menar ändå att de i hög grad har en auto-
nom existens. Organisationerna bygger på formella och icke- formella strukturer där de formella 
strukturerna innehåller en motstridighet, d.v.s. att bestämda rutiner och arbetsmetoder blir värden 
i sig som därmed försvårar för organisationen att nå sina mål.  Enligt Abrahamsson & Andersen 
(2005) så strävar organisationen efter att överleva och växa. Den förefaller i denna process att 
ibland sälja ut de mål och den mening som en gång var orsaken till att den etablerades.   
 
Selznick (1968) menar att eliter i samhället spelar en väsentlig roll i skapandet och inte minst 
försvarandet av värden. Genom en noggrann rekrytering strävar organisationerna efter att ren-
odla sin bild utåt. Här blir elitgrupperna viktiga bärare av organisationens värden. Det är därför 
viktigt att elitgrupper kan existera och fungera i organisationen. Vad som däremot orsakar 
problem är att dessa grupper har en tendens att bli slutna och mer upptagna av sitt eget öde än 
företagets öde som helhet.  
 
Organisationer utvecklar sin egen karaktärsstruktur där de institutionaliserar vissa handlings-
mönster genom en egen inre logik (Selznick, 1968). När handlingar mellan organisationen och 
dess omgivning ges samma mening och innehåll så talas det om en institutionell påverkan 
(Hatch, 2002). Ser vi Koden som ett krav som omgivningen, i detta fall kapitalmarknaden, ställer 
på företagen så blir det intressant att analysera hur styrelserna anammar den, där själva 
implementeringen kan ses som en process där handlingar upprepas och gemensamma värdering-
ar ges samma innehåll av såväl företag som omgivning. Dessa så kallade gemensamma 
samhällsvärderingar är enligt Artsberg (2003) nödvändiga för att vi ska kunna förstå varandra 
och leva tillsammans. 
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3.5 Företagsetik 
 
Syftet med vår uppsats är att mot bakgrund av Kodens påverkan på styrelsens arbete och förut-
sättningar säga något om hur detta i förlängning kan påverka förtroendet på kapitalmarknaden. 
Utifrån denna ansats blir teorier om företagsetik ett viktigt analysinstrument. 
 
Enligt Koskinen (1999) är det uppenbart att ingen enskild etisk modell är tillräcklig för ett etiskt 
företag. Inledningsvis så har vi pliktetikens bud som säger att avtal ska hållas och behandla kund-
erna, liksom medarbetarna, så som du själv skulle vilja bli behandlad och bemött. Pliktetiken 
menar att det aldrig kan vara etiskt försvarbart att gå ifrån grundläggande principer som rättvisa. 
Samtidigt så räcker inte pliktetiken till. Den behöver kompletteras med någon form av konsek-
vensetik, där varje handling bör kunna utsättas för en rad frågor som behandlar konsekvenserna 
av vårt agerande för företaget, samhället, etc. Enligt Brytting (2005) domineras de ekonomiska 
modellerna av just ett konsekvensetiskt tankesätt. I företagens värld där lönsamhet, vinst eller 
tillväxt står i centrum så syftar företagets handlingar till att uppnå något av dessa.  
 
Naturligtvis finns det alltid ett ansvar att skaffa sig ett så bra beslutsunderlag som möjligt för att 
försöka räkna ut konsekvenserna av de olika handlingsalternativen. Däremot säger avsiktsetiken 
att det moraliska ansvaret ligger i vilken avsikt som fanns med handlingen. Dygdetiken går steget 
längre. Idag då immateriella värden som varumärke, kundrelationer och positiva förväntningar 
ofta högt överstiger värdet av de materiella tillgångarna, blir den bild som företaget lyckas skapa 
av sig själv inte bara etiskt, utan minst lika mycket ett ekonomiskt värde. (Koskinen, 1999) 
Marknadsekonomin i sig är beroende av dygder som hederlighet och förtroende. Tyngden av 
transaktionskostnader för att upprätta, kontrollera och sanktionera kontraktsvillkor skulle annars 
riskera att bryta ned den fria marknadsekonomin (Brytting, 2005).  
 
Kopplas dessa fyra synsätt samman med erfarenhet, intuition, fantasi och inte minst en rejäl dos 
sunt förnuft, blir summan det som kan kallas ansvarsetik. Detta innebär att bl.a. varje styrelse-
medlem har både ett individuellt och ett kollektivt ansvar för sina bedömningar, ställningstagan-
den och handlingar. Genom att eftersträva ett ansvarsfullt agerande på det personliga planet 
byggs grunden för det framgångsrika företaget (Koskinen, 1999).  
 
En etisk kod är oftast företagets nedskrivna mest grundläggande värderingar och av ledningen 
sanktionerade affärsprinciper. Att kalla alla policydokument för etiska koder är dock att skjuta 
över mål. Många tenderar att blanda ihop etik med vad som egentligen är företagets affärsidé 
medan andra enbart tar upp lagens krav. Ytterst få av dessa policydokument ger konkret stöd i 
det vardagliga arbetet. Dock kan en etisk kod stärka företagets identitet eftersom alla då får 
samma information om vad som ska känneteckna företagets agerande. Samtidigt går det inte att 
bortse ifrån att det finns en marknadsföringsaspekt eftersom den etiska koden kan förbättra före-
tagets image. Här gäller dock grundregeln att image utan motsvarig identitet kan orsaka företag-
en stora skador eftersom offentliga koder skapar förväntningar i omgivningen. (Brytting, 2005)  

3.5.1  Etik och moral i styrelsearbetet  
 
Vi kan även fundera över vad den individuelle styrelsemedlemmen kan göra för att agera etiskt. 
Enligt Strömberg (1999) så är det första steget att tacka nej till styrelseuppdrag där i de fall det 
inte finns godtagbara skäl att åta sig uppdraget. Vid en förfrågan att ingå i en styrelse är det lätt 
att känna sig betydelsefull vilket gör att det oftast är lättare att tacka ja än nej. Därför bör en för-
frågan att ingå i en styrelse väcka frågor som: vad väntar sig bolaget av mig? Kan och vill jag 
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infria dessa förväntningar? Vilka är mina motiv att ta uppdraget? Strömberg (1999) menar, likt 
Koden, att styrelsemedlemmen måste ägna uppdraget den tid och omsorg som uppdraget kräver.  
 
Det är vanligt att styrelsen får sin information via VD:n, men enligt Strömberg (1999) måste 
varje styrelseledamot aktivt söka information via facktidskrifter och externa kontakter. Det är 
inte acceptabelt att i efterhand påstå att informationen saknades i de fall bolaget går överstyr.  
 
Enligt Strömberg (1999) blir det ofta så att vid ett sammanträde att den som först uttalar en åsikt 
hämmar de andra och att den först uttalade åsikten blir gällande som gruppens. Det här är farligt 
i styrelsearbetet, eftersom varje ledamot som deltar i ett styrelsemöte blir kollektivt ansvariga för 
gruppens beslut. Därför är det viktigt att varje styrelseledamot efterfrågar den information som 
krävs för skapa sig en egen uppfattning i frågan och därefter bidra med sin åsikt. I de fall styrel-
sen vill fatta ett beslut som en i gruppen tycker är felaktigt, så ska ledamoten reservera sig klart 
och tydligt och se till att reservationen tas med i protokollet.  
 
Enligt Strömberg (1999) måste styrelseledamoten ta ställning till om uppdraget innebär att det 
uppstår en intressekonflikt. Om så är fallet bör ledamoten redan vid förfrågan avstå från upp-
draget. En styrelseledamot måste identifiera sig med bolaget och dess ägare och göra sin avväg-
ning utifrån den utgångspunkten. Klarar ledamoten inte detta bör han eller hon inte sitta kvar i 
styrelsen.  
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4 Empiri 
 

Vi kommer i detta kapitel att presentera resultatet av vårt empiriska material. Presentationen 
sker på så sätt att respondenternas svar vävts samman i texten. De frågor som återges i detta 
kapitel är inte identiska med intervjufrågorna, utan materialet har delats in i sex huvudområden 
med underliggande stödfrågor som hjälp för läsaren. 

 

4.1 Presentation av respondenter 
 

 Thord Wilkne är vice styrelseordförande i WM-data och en av bolagets grundare. Är även 
styrelseledamot i Intellecta AB, NeoNet AB, Föreningen Svenskt Näringsliv, 
Temagruppen Sverige AB och Lindebergs Grant Thornton AB. (Bilaga 3) 

 
 Anders Ullberg är styrelseordförande i Boliden AB, Eneqvistbolagen, Jernkontorets full-

mäktige. Styrelseledamot i Atlas Copco, SSAB, Svenskt Näringsliv och TietoEnator. Av-
gående VD i SSAB och medlem i Kollegiet för Svensk bolagskod. (Bilaga 4) 

 
 Berthold Lindqvist är styrelseordförande i Munters AB. Styrelseledamot i Securitas AB, 

Cardo AB, Trelleborg AB, JM AB, Novotek AB och Probi AB. (Bilaga 5) 
 

 Lars Otterbeck är styrelseordförande i Hakon Invest AB och Näringslivets 
Börskommitté, vice ordförande i Tredje AP-Fonden. Styrelseledamot i Aberdeen 
Property Investors AB, Kaupthing Bank Sverige, Försäkringsaktiebolaget Skandia och 
Lindex AB. (Bilaga 6) 

 
 Meg Tivéus är styrelseledamot i Swedish Match, Cloetta Fazer AB, Billerud AB, Operan 

AB, Danderyds sjukhus AB, Nordea Fonder AB, SNS, Statens Provningsanstalt och 
Kommentus AB. (Bilaga 7) 

 
 Per-Olof Eriksson är styrelseledamot i Volvo AB, Assa Abloy AB, Elkem AB, Senea 

AB, SSAB Svenskt Stål AB (avgående). Styrelseordförande i Callans Trä AB och 
Odlander Fredrikson & Co AB. (Bilaga 8) 

 
 Christer Zetterberg är styrelseordförande i D Carnegie & Co och Mekonomen AB. 

Styrelseledamot i Ekman Co, Boo Forssjö AB, Micronic Laser Systems, Swedfund och 
Swede Ship Marine AB. (Bilaga 9) 

 
 Finn Johnsson är styrelseordförande i Volvo, Outokumpu Copper Oy, Thomas Concrete 

Group AB, Unomedical A/S, KappAhl AB and City Airline. Styrelseledamot i Skanska 
AB and AB Industrivärden. (Bilaga 10) 

 
 Håkan Molin arbetar med bolagsstyrningsfrågor vid Ernst & Young. (Bilaga 11) 

 
 Helen Strid arbetar med bolagsstyrningsfrågor vid KPMG Bohlins AB. (Bilaga 12) 

 
 Lars Wennberg arbetar med bolagsstyrningsfrågor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

(Bilaga 13) 
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4.2 Styrelsens arbete och förutsättningar 
 
När det gäller hur styrelsens arbete ser ut rent konkret2 svarar Wilkne att de vanligtvis har sex till 
sju sammanträden om året där ett av dessa är konstituerande. Ibland blir det fler möten vid exem-
pelvis förvärv som överstiger en viss summa och där ledningen måste ha ett styrelsebeslut för att 
driva igenom affären. Annars har vi en agenda på årsbasis, fortsätter Wilkne. Vi kan ha haft 
någon enkät ute bland medarbetarna, vars resultat presenteras och sedan diskuterar. Ett annat 
möte kan handla om att någon operativ enhet presenterar antingen sitt väldigt goda eller extremt 
dåliga resultat för styrelsen. Egentligen är det mycket fokus på ytterligheter under styrelsemöten. 
Vi har ett möte som är internatrelaterat där vi diskuterar våra långsiktiga strategier. Varje 
styrelseledamot får ca fem dagar innan en skriftlig information som ska läsas igenom .  
 
Hur har Koden påverkat styrelsens arbete och förutsättningar jämfört med tidigare?  
 
Koden har inte påverkat det praktiska arbetet, säger Wilkne. Vi har fortfarande samma uppgift 
som förut, att skapa målsättningar och utse VD. Han poängterar att aktieägarna har makten att 
tillsätta och sparka styrelsen, men det dagliga arbetet kan de inte påverka. Ullberg är av samma 
åsikt och kan efter ett långt och gediget styrelsearbete även konstatera att den starka position som 
VD och ledningen tidigare har haft ligger idag på styrelsen, sett utifrån företagsledningens pers-
pektiv. Utifrån styrelsens perspektiv så har ägarstyrningen blivit tydligare, säger Ullberg.  
 
Alla respondenter är eniga om att ökad formalia är den största påverkan som Koden har haft på 
styrelsens arbete. Wilkne säger att egentligen är det inget som är nytt eftersom det redan stod i 
börskontraktet vad som ska göras. Skillnaden nu är att allt måste redovisas i en större utsträck-
ning och göras tillgängligt via företagets webbplats. Johnsson säger att det inte har varit någon 
stor dramatik för stora bolag, eftersom väldigt mycket av Koden egentligen redan tidigare har 
funnits i olika lagar och praxis. Han fortsätter vidare med det att Koden däremot ställer krav på 
anpassningar för bolag som står inför en börsintroduktion. 
 
Enligt Johnsson har Koden påverkat styrelsearbetet på det sättet att det förekommer mer diskus-
sioner i huvudstyrelsen om att uppfylla olika länders koder. Detta för att stora företag som 
Volvo, där Johnsson är styrelseordförande, är noterade på flera börser och därför måste följa 
olika policys. Enligt Johnsson så arbetar inte styrelsen med Koden vid varje möte, men de är 
noga med att följa reglerna. Han säger vidare att sanktionerna i andra länder gör att det kan bli 
dyrt i de fall koderna inte följs. I värsta fall kan det leda till väldigt stränga straff. Enligt 
Johnsson så innebär detta mycket arbete för mindre företag.     
 
Respondenterna tar upp olika aspekter av ökad formalia. Wilkne menar att den största 
stötestenen ligger i rapporten om bolagsstyrning. Ullberg tycker att det har blivit en 
uppstramning av styrelsearbetet samt att eventuella avvikelser från Koden kommer noga att 
övervägas samt vilka argumenten för denna avvikelse är. Även Johnsson har samma åsikt, men 
han poängterar att detta görs i samband med att årsredovisningarna ges ut. Många styrelser tar 
hjälp av externa konsulter för att identifiera just de områden där de kan förklara samt vilka 
åtgärder de ska vidta för att komma i samma nivå med Koden, säger Wennberg (PwC) Vår 
rådgivning faciliterar processen för styrelserna.  

                                                 
2  
Beskrivningen av styrelsens arbetssätt rent konkret stämmer i stort sett överens med de bolagsstyrningsrapporter vi 
studerat. Det kan skilja sig i antal möten beroende på företag och storlek.  
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Enligt Zetterberg är det alltför många rapporteringssystem just nu. Tidigare ändrade vi på rap-
porteringssystemet till det bättre om vi inte var nöjda med det. Nu måste vi dokumentera exakt 
hur det ser ut och varför. Dessutom måste vi vidimera att vi är nöjda med kvaliteten på 
rapporteringssystemet.  
 
Vad är enligt er positivt respektive negativt med Koden? 
 
Otterbeck tycker att det är positivt att alla styrelsemedlemmar, i och med Koden, nu tar sitt 
arbete på allvar och de har blir noggrannare. Idag förekommer det inte längre några ”free riders” 
som inte engagerar sig i styrelsen. Vidare säger han att i dag så är nästan alla i styrelsen med i 
något utskott och då tvingas de att sätta sig in i en del frågor som de annars hade kunnat glida 
undan. Molin (EY) delar Otterbecks uppfattning och tilläger att Koden har ökat styrelsemed-
lemmarnas medvetenhet om det ansvar de har. Vad som enligt Otterbeck är negativt är den 
ökade fokusering på formalia som är tidskrävande. De flesta respondenterna har uttryckt sig på 
samma sätt. Formalia gör att även årsstämmorna bli tråkiga, säger Eriksson. Vanliga människor 
klarar inte av all dessa formalia trots att Kodens syfte är transparens och öppenhet. Egentligen så 
står alla formaliteter med i årsredovisningen. Eriksson är övertygad om att det kommer att 
svänga tillbaka till att styrelsen ska koncentrera sig mer på det som den är ska hålla på med, 
nämligen affärer.  
 
Koden ger en struktur, säger Ullberg men det får naturligtvis inte gå ut över det arbete som 
styrelsen är satt att bedriva. Samtidigt, tycker Zetterberg att det finns en tendens till överbyråkra-
tisering. Mycket tid ägnas åt frågeställningar som berör Koden och det blir allt svårare att hinna 
med affärsverksamheten, vilken är det viktigaste för många företag. Det har skett en omdispo-
nering av tiden, säger Zetterberg, och styrelsen får lägga lite mera tid på detta. Resultatet blir, 
säger Lindqvist, att antalet timmar för styrelsearbetet ökar och därmed måste även arvodet höjas. 
Enligt Zetterberg så har nog ersättningsnivåerna till styrelsemedlemmar avspeglat att det går åt 
mycket mer tid för styrelsearbetet. Idag är även ansvarsfrågorna är mer uttalade.  
 
Även Molin (EY) är kritisk till Koden när det gäller de ökade kraven på formalia som styrelsen 
måste leva upp till. Det är många introverta frågor som drar styrelsens uppmärksamhet från 
själva verksamheten, säger Molin. Det har funnits ett behov av att få ordning på kontrollfrågor 
som exempelvis har med intern kontroll att göra. Det som också påverkar arbetet med den 
interna kontrollen är enligt Wennberg (PwC) att det bara finns bara tre paragrafer i Koden som 
handlar om den och dessa kopierades i stort sett från USA. Den kritik som han riktar till Koden i 
detta avseende är att det tyder på en saknad av insikt för hur Koden skulle göras.  
 
Strid (KPMG) säger att hon på begäran av styrelser själva har gått igenom de arbetsordningar de 
har för att försäkra att allt är med. Styrelser har anpassat sig genom att de delar av Koden som 
direkt handlar om styrelsen lyfts in i arbetsordningen. Molin (EY) menar att det är första gången 
som styrelsens arbete reglerats på ett sådant sätt. Styrelsearbetet har länge varit en stängd krets 
av människor som format sina egna arbetsformer utan att säga att det är något fel i det. Kodens 
krav på mer transparens leder till debatt och det förklarar även all turbulens som har varit i 
media. Men allt beror på ett motstånd som naturligt följer allt förändringsarbete. Att förvänta 
något annat vore ju konstigt, menar Molin. 
 
Tivéus tycker att just utskottsarbetet innebär en ökad belastning för styrelserna. Hon tycker att 
Koden är för ambitiös när det gäller de små företagen, där resurserna kanske inte riktigt räcker 
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till. Koden riktar sig till både de små företagen och börsjättarna som är värda flera hundra 
miljarder. 
 
Hur går utvärderingen av styrelsearbetet till jämfört med tidigare?  
 
Utvärderingen av styrelsearbetet har också formaliserats. Själva arbetsmomentet som handlar om 
styrelsens utvärdering har funnits redan tidigare, säger Wilkne. Zetterberg håller med men menar 
att en viss skillnad finns det. Tidigare kallade styrelseordförande till ett sammanträde där utvärd-
eringen av styrelsen stod på agendan åtminstone en gång om året. Nu, fortsätter Zetterberg som 
bl. a. är ordförande på Carnegie, gör jag samma sak fast en gång per kvartal. På så sätt får jag 
kontinuerligt synpunkter som kan användas till förbättring. Sedan görs en mer formell utvärde-
ring med hjälp av en extern konsult där vi delar ut enkäter som alla styrelsemedlemmarna ska 
fylla i. Resultatet sammanställs och presenteras av någon som är knuten till styrelseakademin. 
Sedan får även valberedningen ta del av resultatet, avslutar Zetterberg.  

4.3 Valberedning  
 
Vilken är er inställning till valberedningen? 
  
Valberedningen är inte ett okänt fenomen i stora bolag, säger Eriksson, vad som är skillnaden är 
att vi nu kan se en viss formalisering även i denna. Idag ska all informationen publiceras i förväg 
och det har blivit en praxis att inte bara den största ägaren utan även ägaren som kommer efter i 
storlek, ska ha en diskussion innan förslag lämnas. Det som har förändrats i och med valbered-
ningen, enligt Ullberg, är att inte bara styrelseordföranden lämnar förslag på nya ledamöter, utan 
även andra ska kunna använda sina nätverk. Rekryteringsbasen blir ju bredare på detta sätt, på-
står han.  Enligt Wilkne så är det ingen skillnad jämfört med tidigare, för det var ändå aktie-
ägarna själva som även då utsåg styrelsen. Valberedningen i sig, säger han, är aktieägarnas 
organ. Dess uppgift är att förklara för ägarna de förslag de har till styrelsemedlemmar.  
 
Alla respondenter säger att styrelsens utvärdering av sitt eget arbete ska delges valberedningen. 
Denna utvärdering görs idag enligt en mer systematisk och strukturerad process. Här lyfter vi ju 
även fram vilken ytterligare kompetens som styrelsen behöver, säger Ullberg. Lindqvist är nog i 
samma linje som Ullberg. Han menar att det som är positivt idag, är att det skapas en mer realist-
isk överblick och konsekvensen är att de i samma process även utvärderar VD:s ansvarsområde. 
Enligt Wilkne ska styrelsen ha ett utifrån och in fokus istället för inifrån och ut, annars är det lätt 
att bli hemmablind. De styrelsemedlemmar som har en gedigen erfarenhet från näringslivet har 
även en uppfattning om vad som är gångbart på marknaden eller vad som är orimligt. Det 
handlar om förtroende för de personer som ska väljas till styrelsemedlemmar. 
  
Vad ser ni som positivt respektive negativt med valberedningen? 
 
Tivéus tycker att valberedningen är positiv eftersom den har professionaliserat rekryteringsför-
farandet eftersom det görs en analys av vad styrelsen behöver för kompetens. Idag används head-
hunters som rekryterar från en mycket bredare marknad, säger hon. Denna uppfattning delar 
även Strid (KPMG) som påpekar att Kodens krav på kvinnliga styrelseledamöter har resulterat i 
att valberedningarna tvingats söka utanför Sveriges gränser och på så sätt lyckats hitta ledamöter 
som är som klippta och skurna för uppdraget.    
 
Enligt Ullberg så är valberedningen i sig en udda företeelse internationellt. I exempelvis Stor-
britannien är det styrelsen som väljer, eller nominerar, styrelseledamöter. Man har alltså möjlig-
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heten att återskapa sig själv hela tiden. Sett ur den synvinkeln så finns det mer transparens i 
nomineringsförfarandet i Sverige. Ullberg ser ett problem i och med att internationella aktörer 
även kan vara med i valberedningen, som för dem är ett okänt fenomen. De, menar han, kan de 
ha önskemål om att även vara med och fastställa de strategier som styrelsen ska implementera i 
företaget. Valberedningen i all ära, säger Ullberg, men det får inte gå i överstyr så att valbered-
ningen gör styrelsens arbete. Sverige har en valberedning som är någorlunda oberoende av själva 
styrelsen, menar Otterbeck vilket dock resulterat i att svensk bolagsstyrning rangordnats rätt lågt 
i världen, bara för att den inte liknar Englands. Men jag tycker att vi har en bra bolagsstyrning, 
säger han.  
 
Valberedningen är väldigt beroende av aktieägarstrukturen i företaget, säger Molin (EY). Enligt  
honom så är agent-principal teorin avgörande för valberedningens existens. Många av respond-
enterna kopplar de negativa aspekterna med valberedningen till just den ägarstruktur som vi har i 
Sverige. Ullberg säger att p.g.a. den ägarstruktur som finns blir även valberedningen ganska sär-
egen. Valberedningen ska representera ägarna, men det svenska näringslivet ägs till största del av 
institutioner, försäkrings- och fondbolag, menar Zetterberg. Dessa personer, som befolkar ganska 
många nomineringskommittéer, är väldigt oerfarna när det gäller näringslivets förutsättningar 
och har nästan aldrig arbetat utanför fond- eller försäkringsbolag. Zetterberg delar här samma 
uppfattning som Lindqvist, som säger att i och med att de som ingår i valberedningen inte kan så 
mycket om bolagets strategiska arbete, borde de ha svårt att egentligen bedöma vilken kompe-
tens styrelsen är i behov utav. Även Strids (KPMG) personliga reflektion är att det ligger ett stort 
ansvar på deltagarna i valberedningen, eftersom de måste ha rätt kompetens för att kunna ta rätt 
beslut.  
 
Ullberg tycker att valberedningen förvisso är bra, men hur det än är så måste resultatet bli en 
grupp människor som fungerar bra ihop i styrelsen. En annan problematik med valberedningen 
är, enligt Finn Johnsson, att i de bolag som ägs av utländska institutioner så speglas inte direkt 
aktieägarnas intresse eftersom dessa institutioner inte är intresserade av att delta. De vill inte vara 
bundna utan de vill vara fria och istället följa aktiekursen.  
 
Vi ställde en specifik fråga till vissa respondenter som handlade om vilken information egent-
ligen kan vara tillgänglig för valberedningen. Enligt Ullberg så är det styrelseordföranden, och 
för den delen även VD, som bestämmer vilken information som ska lämnas. Men han påpekar att 
de inte kan ge annan information än den som finns tillgänglig för marknaden. Annars skulle de 
stora ägarna få insiderinformation, vilket skulle göra det omöjligt för dem att handla med före-
tagets aktier under en lång tid.  
 
Vilken är er inställning till Kodens krav på oberoende ledamöter och hur påverkar kravet ert 
arbete? 
 
Syftet med oberoendet, säger Otterbeck, är att de i styrelsen ska få en allsidigare bedömning av 
frågeställningar än om styrelsen bara består av huvudägaren och hans s.k. jaktkamrater. Vi i 
Kodgruppen skrev att minst två ledamöter ska vara oberoende. Vi ville inte ange ett procenttal, 
utan antal eftersom det kan vara svårt att driva en uppfattning om du sitter ensam, säger 
Otterbeck. Däremot finns det vissa svårigheter att hitta oberoende personer i ett litet land som 
Sverige som dessutom har kännedom om de frågor som bolagen håller på med vilket gör att det 
inte blir lätt att följa Kodens krav om oberoende. Johnsson menar att kravet blir svårt att följa 
med hänsyn till ägarstrukturen i Sverige eftersom i vårt lilla land kontrolleras nästan 50 % av 
börsen av privata stiftelser och ägare. Många gånger har man tagit in utländska ledamöter för att 
kunna möta Kodens krav om oberoende. 
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Tivéus ställer sig väldigt positiv till kravet på oberoende ledamöter, men hon ser dock ingen på-
verkan av det på själva styrelsens arbete. Eriksson menar att den enda svårigheten med kravet 
om oberoende ledamöter är att en beroende ledamot inte får vara med i ersättningsutskottet. Det 
är även viktigt att avgöra om företaget har en bra ledning eller inte. Att bli kompis med VD: n 
kan både ha sina för- och nackdelar. Molins (EY) inställning är att det finns ett problem om bo-
lagen har ett problem med just detta krav, för frågan om oberoende är viktig. Zetterberg tycker 
däremot att om de ska leva upp till både kravet om oberoende ledamöter och kravet om kvinnliga 
ledamöter, så blir urvalet av ledamöter lite svårt. Då blir urvalet en mycket begränsad grupp. 
 
Vilken är er inställning till Kodens krav om jämnare könsfördelning i styrelsen?  
 
Enligt Wilkne fick kravet om att sträva efter en jämnare könsfördelning styrelserna att tänka till 
och satte en viss press på dem. Just när det gäller det kravet, säger Lars Otterbeck som även var 
med i Kodgruppen, så visste vi att det var någon lag på gång, så att det blev ingen stor sak. 
Tivéus tycker att det ska finnas en bredd och variation i styrelserna, därför är det bra att sträva 
efter en jämn könsfördelning i styrelsen, liksom en variation på kompetens och ålder.    
 
Alla respondenter, förutom Tivéus som inte vill underskatta könsfördelningsfrågan som en del av 
styrelsens bredd, delar den uppfattningen att kompetens egentligen ska komma framför allt. 
Ullberg säger att valberedningen även har andra frågeställningar att hänsyn till som är minst lika 
mycket betydelsefylla, t ex marknadskompetens vs operationell kompetens. Eriksson vill inte ens 
lägga så mycket uppmärksamhet på detta krav som Koden ställer. Han tycker inte att kvinnor ska 
anlitas som styrelseledamöter bara för synens skull. Mångfald är enligt Johnsson en förutsättning 
för globala företag. Han tycker också att etnicitet är en dimension som är lika viktig som dimen-
sionen kön att ta hänsyn till. Det är konstigt att ägarna inte kan tillsätta en styrelse de egentligen 
önskar p.g.a. att de måste ta hänsyn till alla restriktioner, säger han.  
 
Den gemensamma nämnaren för alla respondenterna, förutom Tivéus, är att de tycker att 
kvinnorna istället ska sättas in på flera ledande befattningar, så att de lär känna företaget först. 
När du hamnar i styrelsen, säger Eriksson, så måste du kunna en del om verksamheten redan. 
Enligt Johnsson så har kvinnorna kommit längre inom tjänste- och servicesektorn än inom till-
verkningsindustrin. Han menar även att det är orättvist mot kvinnorna om de anställs bara för att 
de är kvinnor om de samtidigt inte klarar av styrelsearbetet.  Johnsson gör även en jämförelse 
med andra länders koder och säger att där har de strukit under mångfald och det är ointressant 
om det är en kvinna eller inte.  

4.4 Revisionsutskott 
 
Jag skulle säga att revisionsutskottet har fått en ökad betydelse, säger Wilkne. Även Lindqvist 
håller med om detta och tycker att det ökade kommittéarbetet i och för sig är bra. Samtidigt tar 
revisionsutskottet mycket tid i anspråk, fortsätter Lindqvist, jag sitter själv med i två revisions-
utskott och vi träffas fyra gånger per år i samband med varje kvartalsrapport.  
 
Ullberg menar att rapporten om internkontroll har satt en fokus på vad egentligen internkontroll 
är. Tidigare har detta inte varit tydligt. Tivéus delar Ullbergs syn och lyfter även fram att Koden 
bidragit till att arbetet blivit mer strukturerat. Wennberg (PwC) ser att det idag är större fokus på 
frågorna om intern kontroll, de är viktiga, menar han. Strid (KPMG) menar att intern kontroll 
egentligen är allting som ser till att målen uppfylls och minimerar riskerna för att inte nå målen 
när det gäller att företagen inte lämnar ekonomisk information eller har ordning på den ekonom-
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iska informationen, eller om det är så att de inte följer lagar och förordningar, eller att de inte har 
någon bra verksamhetsstyrning. Det de behöver lämna en rapport om det är den ekonomiska 
informationen. Idag har inte alla företag internrevision och då måste de kanske ställa sig frågan 
hur de kan förvissa sig om att den interna kontrollen fungerar. En av deras möjligheter är natur-
ligtvis att fråga VD, men VD ansvarar för det så det finns en risk att han säger att det fungerar 
bra alldeles oavsett. Samtidigt fortsätter Strid så tycker nog företagen att de redan har en god 
intern kontroll vad som är problemet idag är att nu måste de bevisa det på ett sätt som de inte har 
gjort tidigare.  
 
Kravet på intern kontroll har ju redan tidigare funnits i aktiebolagslagen, vad är det som skiljer 
Koden från tidigare gällande lagstiftning?  
 
Den praktiska skillnaden i dag är att styrelsen ska skriva under, den andra stötestenen var att 
även revisorerna skulle granska rapporten om den interna kontrollen och skriva under, svarar 
Ullberg. Men revisorn behöver ett sorts ramverk för att kunna göra detta, och detta hade man inte 
tänkt på. Därför fick kravet dispens detta år. Wennberg (PwC) menar att börsbolagen just nu inte 
behöver lämna rapporterna om intern kontroll. FAR har inte heller kommit ut med några gransk-
ningsinstruktioner eller vägledning för att granska dessa rapporter, och det innebär ju att vi som 
revisorer inte heller gör någon granskning av det heller, fortsätter Wennberg. Idag är de vanlig-
aste uppdragen vi har att facilitera de processer avseende kontroll och riskbedömningar. I dessa 
projekt arbetar vi med ”workshops” med ledning och styrelser för att identifiera de risker som 
finns med den finansiella rapporteringen. 
 
Upplever ni i styrelsen att ni har fått en bättre kommunikation med revisorn idag än tidigare nu 
när Koden ställer krav på revisionsutskott? 
 
I praktiken har revisorerna tidigare rapporterat till CFO3 och haft honom eller henne som upp-
dragsgivare, säger Otterbeck. I och med att det idag finns revisionsutskott så har det tydliggjorts 
att det vare sig är CFO eller ens VD:n som är huvudmannen för revisorerna utan det är faktiskt 
styrelsen som bär det ansvaret via sitt revisionsutskott. Så det har blivit mer rapportering till 
styrelsen. Samtidigt, fortsätter Otterbeck, så är det så att ibland stannar ärendet i revisions-
utskotten och ibland så går det vidare till styrelsen. Där har det blivit en oerhört ökad fokusering 
vilket har satt press på både revisionerna men även på de anställda ledningarna. Jag tror att 
revisionsutskottet är bra, det har blivit en positiv effekt och som sagt mer ordning och reda, 
avslutar Otterbeck. Wennberg (PwC) menar att revisionsbyråerna redan tidigare hade en relation 
till styrelsen. Samtidigt, fortsätter han, så har Koden förbättrat kommunikationen ytterligare. 
Kraven att revisionsutskottet ska träffa revisorn utan VD:s närvaro är bra.  
 
Ullberg menar att styrelsen har varit mer angelägen om att träffa revisorerna de senaste två till 
tre åren. Däremot ser han att en annan fråga blir aktuell i och med revisionsutskotten och denna 
handlar om huruvida resten av styrelsemedlemmarna kommer att få samma fullständiga inform-
ation som den som revisionsutskotten får. Egentligen beror det på hur revisionsutskottet hanterar 
det hela, fortsätter Ullberg, men det finns en risk att de övriga styrelsemedlemmarna släpper lite 
på fokus när det gäller revisorns information. Däremot om det händer något, så är alla i styrelsen 
är ansvariga. Risken med revisionsutskottet, säger Ullberg, är att det kan bli en liten stat i staten. 
Lindqvist kan se en fördel med att de som sitter i revisionsutskottet tränger djupare in i risker och 
finansiella frågeställningar. Nackdelen kan bli att styrelsen i övrigt inte engagerar sig lika 
mycket i frågorna som de som sitter i utskottet utan accepterar det arbete som revisionsutskottet 

                                                 
3 Sv. översättning: ekonomichef  
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har gjort. Detta är problematiskt och vi måste diskutera hur vi ska lösa det. Även Eriksson ser 
risken med att revisionsutskottet kan leda till att det blir något slags A och B lag. Har man inte 
en stor styrelse och är relativt homogena, så tycker jag att hela styrelsen kan behandla dessa 
frågor.  
 
Tivéus uppger även hon att det finns en risk att revisionsutskotten får ett visst informations-
övertag. De gör ett gediget arbete och någonstans så förlitar sig resten av styrelsen på det arbete 
som utskottet gör. Samtidigt så måste styrelsen få tid till att ägna sig åt sitt primära arbete uppgift 
vilket är det strategiska arbetet. Därför tycker jag att utskotten är bra. Rent praktiskt går det till så 
att revisionsutskottet har möten på förmiddagen och sedan fattar styrelsen som sådan beslut uti-
från vad som kommit fram ur mötet. Men då vet de övriga i styrelsen att tre eller fyra personer 
lagt ner ett gediget arbete på frågorna och då är det en säkerhet.  
 
Vilken inställning har ni till revisionsutskotten? 
 
Lindqvist tycker att revisionsinsatserna leder till ökad säkerheten i bolaget. Det som skrämmer 
mig och många andra, fortsätter han, är att det tar för mycket tid från det arbete som styrelsen är 
satt till att göra. Johnsson menar likt Lindqvist att de flesta underskattar både den tid som faktiskt 
går åt till utskottsarbete och kostnaderna förknippade med detta. Utskottet arbetar med frågor 
som berör intern- och extern revision, men även värderingsfrågor. Varje möte i utskotten proto-
kollförs där styrelsen sedan får ta del av dessa protokoll. Dokumentationen är viktig och det är 
praxis att resten av styrelsen informeras om det arbete som görs inom revisionsutskottet, avslutar 
Johnsson. Molin (EY) menar att det har blivit så att i vissa företag har det ibland varit fler möten 
i revisionsutskotten än i styrelsen.  
 
Wennberg (PwC) uppger att han inte har några problem med revisionsutskotten. Ska vi tala om 
motstånd, fortsätter han, så var revisionsbranschen för ett antal år sedan faktiskt emot revisions-
utskott därför att de tyckte att det var knöligt. Kommunikationsmässigt är det viktigt att det blir 
en bra protokollföring så att alla i styrelsen kan ta del av den informationen som har diskuterats. 
Molin (EY) menar att man nu är i en situation där företagen försöker att hitta en rätt balans 
mellan vad det är utskotten ska göra och hur rapporteringen ska ske till styrelsen. Oavsett vad 
man gör så är det styrelsen som har det yttersta ansvaret och blir det något fel så är det styrelsen 
som så som är ansvarig, säger han avslutningsvis.  
 
Hur vill ni att Koden utvecklas? 
 
Ullberg menar att det finns ett par frågor att fundera över. När det gäller rapporten om den 
interna kontrollen så måste vi tänka över vad det är vi vill uppnå med den. Även Eriksson delar 
denna syn. Koden kräver att vi ska skriva en separat rapport om den interna kontrollen, fortsätter 
Eriksson, och jag kan inte förstå hur vi ska kunna skriva en bolagsstyrningsrapport utan att 
tangera den interna kontrollen. Det är ju en del av styrningen så jag har försökt att lämna några 
tydliga förklaringar som jag hoppas är till hjälp när de sätter sig ner i höst för att utvärdera 
Koden. Naturligtvis hoppas jag att de kommer att förändra det, för det hör hemma i bolags-
styrningen. Jag tror att de har varit lite påverkad av SOX paragraf 404. Otterbeck menar att just 
balansen mot SOX är den svåra frågan. Fungerar det inte med självregleringen, så finns det risk 
för att det blir SOX även här i Europa. Det skulle bli enormt tungrott och dyrt för företagen, och 
förmodligen skulle det inte bli bättre, avslutar han. 
 
Även Lindqvist ser risken att de försöker att implementera samma lösning i Sverige som i USA. 
Idag är man inte helt överens om den interna kontrollen, säger han, och det är en stor fråga. 
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Näringslivet har en uppfattning om hur den ska se ut medan revisorerna har en helt annan så det 
gäller att, så att säga ”lägga mer krut” på den interna kontrollen, säger Lindqvist. Skräcken är 
annars att det blir ett system liknande SOX vilket skulle vara katastrof. Molin (EY) menar att om 
man tror på kodens regler så vore det olyckligt om man pressande fram kravet på internkontroll. 
Även Strid (KPMG) upplever att det finns en oro kring den interna kontrollen, eftersom den är 
omgiven av många frågetecken. Samtidigt finns det en risk, efter att ha sett det här med SOX att 
den interna kontrollen görs till ett måste, till något som liksom är fristående från verksamheten 
där punkter prickas av men i övrigt är den interna kontrollen frikopplad från verksamheten. Vi 
tror att den interna kontrollen måste in i verksamheten, i det dagliga, det handlar om daglig 
uppföljning. 
 
Ullberg menar även att när det gäller kravet att styrelsen ska underteckna att de finansiella doku-
menten, så vitt de känner till, ger en rättvisande bild av företagets finansiella situation så känns 
det kravet lite onödigt i den formuleringen punkten har idag. Kan vi inte skriva under den 
formuleringen så kan vi inte heller skriva under årsredovisningen. Så den punkten ställer jag mig 
lite tveksam till, avslutar Ullberg.  

4.5 Ersättningsutskott 
 
Vilken inställning har ni till ersättningsutskotten? 
 
Otterbeck menar att ersättningsutskotten ger en ökad öppenhet. Förut var det så att VD:s löner 
och villkor gjordes upp mellan VD och ordförande. Ibland så informerade ordförande styrelsen 
om det, ibland inte. Men i och med ersättningsutskotten så är det nu en grupp bestående av i alla 
fall tre personer som faktiskt är med i hela processen. Eriksson menar även han att det är bra att 
det idag är flera personer som utreder ersättningsfrågorna eftersom framför allt pensionsfrågorna 
börjar bli rätt komplicerade. Mot bakgrund av att tidigare pensionslösningar inte var så genom-
tänkta, så är ersättningsutskotten bra. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att det är styr-
elsen som sådan som fattar beslut om ersättning efter att ärendet har behandlats i utskottet. 
Johnsson menar att ersättningsutskotten har fått mycket mer att göra. Men alldeles oavsett vilket 
incitament system så är ersättningsfrågorna idag mer komplicerade, mycket på grund av att 
många bolag idag faktiskt har utländska verkställande direktörer i och med den ökade interna-
tionaliseringen. Detta ställer väsentligt högre krav på en mer detaljerad löne- och belönings-
incitament.  
 
Det ligger ett lagförslag om att stämman ska besluta om ersättning till ledande befattnings-
havare, hur ser ni på det? 
 
Eriksson är mycket skeptisk till att lämna över beslut om ersättning till bolagsstämman. Han 
menar att stämman faktiskt saknar kompetens i just den frågan. Samtidigt är det faktiskt sty-
relsens uppgift att styra bolaget och det viktigaste instrumentet för att lyckas med den uppgiften 
är möjligheten att tillsätta och avsätta VD. Samtidigt, tror Eriksson, att om det skulle bli så att 
lagförslaget tas, så är det viktigt att ersättningsutskotten noga förbereder och beskriver ett förslag 
eftersom det är sannolikt att stämman i 90 av 100 % av fallen kommer att bifalla det förslag som 
utskottet lägger fram. Johnsson delar Erikssons åsikt och menar att sitta och dividera om 
ersättning på stämman är helt enkelt omöjligt.   
 
Otterbeck är även han kritisk till kommande lagförslag. Vi i Sverige har en ganska bra och tydlig 
uppdelning i aktiebolagslagen, ägarna agerar via stämman där styrelsen utses och det är sedan 
styrelsen uppgift att tillsätta VD, säger han. Skulle lagförslaget gå igenom kommer det att bli 
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svårt att genomföra en vettig rekrytering. Anställningsvillkoren måste då egentligen vara vill-
korade av stämman vilket i sin tur leder till att ansvarsfrågan blir oklar. Det finns ju inget organ 
som är högre än stämman, så vem kan sedan utkräva ansvar om det visade sig vara en olämplig 
rekrytering? Vad vi har sagt i Koden är att ersättningsfrågorna ska föredras på bolagsstämman 
för de ska veta hur det förhåller sig, men det är styrelsen som beslutar. Tycker man att styrelsen 
gör fel, så har stämman möjlighet att avsätta dem. Själva anställningsfrågan är en operativ fråga, 
avslutar Otterbeck. Både Ullberg och Otterbeck säger att det tyvärr finns en antydan till klåfing-
righet i lagstiftningen. 

4.6 Etik 
 
Enligt Koden så ska bolagen se till att det finns erforderliga etiska riktlinjer för bolagets 
agerande, vad betyder det rent konkret? 
 
Inom WM-data så har etiska riktlinjer funnits på praktisk nivå under en ganska lång tid, där kon-
cernledningen successivt har utarbetat policys allteftersom kunder och potentiella investerare har 
efterfrågat dessa. Skillnaden nu är att dessa har antagits formellt på styrelsenivå, säger Wilkne. 
Vi har de självklara etiska värderingarna om människors lika värde. Egentligen är det en formsak 
huruvida företaget redovisar sina etiska riktlinjer i olika rapporter eller inte, fortsätter Wilkne, så 
länge som etiken är en levande materia i företaget.  
 
Lindqvist menar att kodens krav på erforderliga etiska riktlinjer är ytterligare inslag i byråkratin. 
Därmed inte sagt att det är fel, poängterar han. Bolagen har policys kring omgivande miljön, och 
när det gäller etik och moral så ska vi ta hänsyn till de personer vi har i huset och inte diskri-
minera någon. En annan etisk regel är att vi inte ska ha barnarbete, vi ska vara observanta för 
korruption och att inte ta emot några mutor. Många av dessa frågor är de som dominerar 
opinionen just nu. Sedan har bolagen olika policys som reglerar kvalitet och arbetsinstruktioner. 
Alla policys och instruktioner genomarbetas och värderas årligen av styrelsen innan det pre-
senteras för bolagsstämman. Samtidigt så påverkas ju även innehållet och insatserna i de etiska 
riktlinjerna från styrelse till styrelse där ordförande är den som egentligen sätter ambitionen, 
avslutar Lindqvist. Tivéus menar likt Lindqvist att de etiska riktlinjerna mynnar ut i olika 
policys.  
 
Otterbeck ser kravet på erforderliga etiska riktlinjer mer utifrån perspektivet varför Koden kom. 
Till skillnad från exempelvis England så har Sverige en bra och heltäckande aktiebolagslag. 
Koden ska ses som ett komplement till aktiebolagslagen och inte som något som ska ersätta 
denna. Samtidigt, fortsätter Otterbeck, så får man inte glömma att Koden bygger på följ eller 
förklara, i de fall Koden inte följs så ska företagen förklara varför. Koden är ett sätt att försöka 
systematisera sunt förnuft.  Det är ju rimligen förnuftigt att ta hänsyn till sin omgivning och jäm-
ställdhetsfrågor, men att säga exakt vad det innebär på ett generellt plan är naturligtvis omöjligt, 
därför står det så där. Styrelsen ansvarar för att bolaget följer de etiska riktlinjerna, fortsätter 
Otterbeck, och naturligtvis inkluderar dessa riktlinjer även styrelsen som sådan. Zetterberg å 
andra sidan ser inte etikfrågan som någon nyhet. Det är framförallt betingat händelser i USA 
men även i Sverige. Men etik, ansvar och förtroende är på något sätt inget nytt näringslivet. Det 
företag som inte är så att säga etiskt får det väldigt svårt att behålla kunder, anställda och framför 
allt aktieägarna.  
 
Johnsson säger att svenska företag är kända för att vara etiska. De allra flesta ansluter sig idag till 
olika internationella överenskommelse. Samtidigt, fortsätter Johnsson, så är det viktigt att även 
ha kontroll på de underleverantörer som man tecknar kontrakt med. Här kan det nog vara mer 
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komplicerat för mindre bolag som kanske gör affärer med mellanhänder på ett annat sätt än 
större företag. Så naturligtvist blir det fel ibland men större företag har ganska strikta kontrakt 
med sina underleverantörer som reglerar vad som är acceptabelt.  
 
Vi formulerade om frågan om erforderliga etiska riktlinjer till att behandla etik som en central 
hörnsten i koncernen när vi träffade Per-Olof Eriksson.  
 
Jag har alltid trott att folk gör som jag, säger Eriksson. Jag måste vara en god förebild för andra 
och får aldrig ertappas med fingrarna i ”syltburken” s.a.s. Det handlar om en form av etik-
styrning, där jag uppträder på ett sätt som jag anser är etiskt men sedan är det naturligtvis upp till 
andra att bedöma om så är fallet. Sedan kan det diskutera vad som egentligen är etiskt eftersom 
alla troligtvis inte delar min syn på det hela. Det allra allvarligaste i den etiska debatten idag är 
att vi försöker rita en karta som inte stämmer med verkligheten, säger Eriksson. Vi försöker 
skriva en etisk kod utifrån vad majoriteten av oss här i Sverige tycker men jag är övertygad om 
att det finns ett antal länder som inte delar vår åsikt. Vad som är viktigt är att vi måste försöka 
finna någonting som kan accepteras utanför våra gränser.  
 
Vad tycker ni är viktigt att tänka på vid en förfrågan om att ingå i en styrelse? 
 
Johnsson tycker att det är viktigt att först ställa sig frågan: Kan jag bidra med något? Ibland sitter 
samma styrelse i väldigt många år, där VD kanske byts ut ett antal gånger under samma period. 
Det borde kanske vara lika naturligt att även växla inom styrelsen eftersom företagens omgiv-
ning ställer nya krav på verksamheten. Sedan bör du kanske ställa dig frågan om du kan tillföra 
något i den situation som företaget står inför? Du bör även ha klart för dig att det tar tid att sitta i 
styrelser idag, därför tycker jag att du ska ställa dig frågan om du faktiskt har den tiden. I många 
fall kanske det handlar om personer som är VD inom ett företag och som även har styrelseupp-
drag i en annan styrelse. Det är omöjligt att hinna med hur många uppdrag som helst. I och med 
detta blir konsekvensen att styrelserna egentligen professionaliseras. Samtidigt måste du ställa 
sig frågan om deras förväntningar på din kunskap är realistisk. Slutligen en annan och minst lika 
viktig fråga du bör ställa dig är om det arvode du får motsvarar det arbete och tid som du lägger 
på uppdraget. Eriksson säger att han personligen inte har haft några problem i att ta ställning till 
olika förfrågan. Han försöker att hålla sig borta från sådant som han inte begriper.  
 
Otterbeck delar i många avseenden den synen som Johnsson står för. Samtidigt lyfter han även in 
ställningstagande om det finns några intressekonflikter, formellt jäv eller andra saker. Det kan 
vara olämpligt att tacka ja till att sitta i en styrelse där bolaget tillverkar krigsmaterial och du 
själv är fredsaktivist. Men du får faktiskt tacka nej om du blir tillfrågad, det är ingen medborger-
lig plikt, säger Otterbeck avslutningsvis. Tivéus tycker att det är viktigt att tänka på att styrelse-
arbetet har blivit en tung arbetsbelastning som en följd av allt utskottsarbete. Samtidigt har 
ansvaret blivit tydligare och styrelsearbetet kräver ett större engagemang idag. Det är viktigt att 
du är påläst och hela tiden hålla dig ajour med vad som händer inom de olika branscherna genom 
att gå på olika arrangemang. Tidigare kunde en styrelseplats primärt ses som ett eget kontaktnät.  
 
Zetterberg uppger att innan Koden så tackade du ja om du hade en rimlig kompetens för upp-
draget och att erbjudandet var tillräckligt intressant. Idag finns det nog skäl till att vara mer 
tveksam. Zetterberg menar att här har det skett en attitydförändring, som är en följd av koden. 
Arbetet är mycket mer omfattande och förknippat med ett mycket större ansvar. Därmed är det 
mer riskfyllt att sitta i styrelser idag eftersom just ansvarsfrågorna är mer uttalade. Om du tittar 
på de stora målen som har varit i Sverige, som Prosolvia och Skandia, så har de inte kunnat fällas 
på grund av lagstiftningens utformning. Oavsett om du har varit vårdslös eller gjort något som är 
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fel så kan du inte fällas om du inte har haft en avsikt med din gärning. Men nu med Koden och 
den ansvarsfördelning som den ger med alla policys som du ska följa så ställs det helt andra krav 
och du kan, på ett helt annat sätt, ställas till ansvar. Det finns indikationer på att de kan bli svår-
are att behålla styrelseledamöter vid sina uppdrag efter de här förändringarna. Så jag kan tänka 
mig att börsbolagen kommer att få mycket svårare att fylla sina platser i framtiden, avslutar 
Zetterberg.  
 
Hur går det till rent konkret när någon reserverar sig, och hur ofta förekommer det? 
 
Det innebär att ledamoten får till protokollet antecknat att han eller hon inte stödjer ett beslut, 
svarar Otterbeck. Samtidigt finns det ibland sakliga skäl att reservera sig, men i längden betyder 
det att ledamoten inte vill vara med. Ibland har han eller hon väldigt starka känslor i vissa frågor 
som t.ex. kärnkraft, men då ska ledamoten överhuvudtaget inte vara med i en sådan styrelse utan 
då är det bättre att han eller hon avgår.  
  
Däremot förekommer det relativt sällan, säger Tivéus, det hör mer ihop med föreningslivet. I 
företag så finns det en ambition om att vara överens. Reservationer i bolag visar i grunden att det 
finns något som är fel i styrelsen, menar Tivéus. Även Otterbeck menar att reservationer nästan 
aldrig förekommer. Jag har varit med om det en gång, säger han, annars försöker styrelserna att 
enas och i de fall det inte går så väljer bordläggs hellre frågan. Om det finns risk för reserva-
tioner så tas inte frågan upp för beslut utan den får mogna ett tag till.  

4.7 Förtroende 
 
Det har tidigare funnits en oro att media ska ranka bolag som väljer att förklara istället för att 
följa Koden, hur ser ni på den oron? 
 
Ullberg menar att det är realistiskt att förvänta sig en rankning, eller en tio i topp lista. Media har 
ju tio i topp listor på allt annat så varför skulle Koden vara undantagen? Samtidigt finns det 
ingen styrelse som kommer att ge en undermålig förklaring. Innan styrelsen väljer att förklara så 
kommer de att ha en ordentlig insikt till varför de inte följer just den punkten, avslutar Ullberg. 
Wilkne tycker att det börjar finnas en ökad acceptans för alternativet förklara samtidigt är det för 
tidigt att säga något om än eftersom vi står inför den första publiceringen av rapporterna. Men 
visst fanns det inledningsvis en rädsla för att någon tidning skulle ranka en tio i topp lista över de 
bästa företagen utifrån följ eller förklara.   
 
Otterbeck menar att när det gäller följ eller förklara så finns det faktiskt inte någon dömande in-
stans. Istället blir det journalister som dömer och aktieägarna kan rösta med fötterna. Detta är 
självregleringens stora nackdelar, men vilka är de andra alternativen? Samtidigt måste kvaliteten 
i förklaringarna bedömas, det räcker inte att säga att vi inte gillar den här punkten. Det är bra om 
det förklaras en del för det betyder att Koden fungerar.  
 
Det finns regler i Koden som bolagen mer eller mindre måste följa, menar Molin (EY). Men 
samtidigt så finns det delar som inte går att följa på grund av olika företagsformer. Viss debatt i 
media har varit helt onödig där företagen har gett förklaringar som har varit helt i sin ordning. 
Kan företaget inte följa så ska de förklara och Koden är inte tvingande utan du kan se Koden mer 
som en kvalitetsstämpel. Fast det är ju självklart att ju mer du förklarar så ringer ju varnings-
klockorna. En rädsla för företagen är att om de förklarar för mycket så kommer kvalitetsstämpeln 
att försvinna. Tyvärr är sanktionsmöjligheterna begränsade till media, som med allt annat. Fast 



 28

ser du Kodens bakgrund, hur den kom till, så har den egentligen drivits fram av media, säger 
Molin avslutningsvis.  
 
Vilken är er inställning till Koden nu när den har implementerats? 
 
Ullberg menar att Koden kom till under en stor tidspress. Allt blev därför inte perfekt. Vi i kolle-
giet måste vara öppna och stärka det goda med koden och korrigera det som inte blev så bra. 
Samtidigt är det viktigt att vi inte viker oss på punkter bara för att några klagar utan Koden måste 
få en chans att sätta sig och vi måste ha lite tålamod. Jag tycker att sättet att arbeta, att 
regelverket inte är tvingande och att styrelsen ska pröva reglerna i Koden är bra. I de fall 
styrelsen inte följer Koden så ska ställningstagandet förklaras. Kollegiet är överens om att avvik-
elser ska förklaras och vi är angelägna om att det finns en struktur.  
 
Zetterberg anser att det behöver putsas bort en del rätt onödiga avarter som finns i Koden. Totalt 
sett är Koden bra, men som med alla nya saker så tar det sin tid innan det finner sina former. 
Samtidigt gäller Koden bara för de börsbolagen med en omsättning över 3 miljarder och frågan 
är om det inte ska finnas någon tillämpning av Koden, kanske i enklare form, för mindre bolag. 
Wilkne tycker att Koden ser bolag som någon form av institution som ska presenteras på ett 
speciellt sätt. Koden är egentligen skriven för stora bolag som Ericsson och Volvo. Tivéus delar 
Zetterbergs syn på Koden. Samtidigt, säger hon, så kan nog många bolag känna sig mer eller 
mindre tvingade att följa koden eftersom Revisionsbyråerna har utlyst olika tävlingar vilket gör 
det svårt att välja alternativet förklara. 
 
Eriksson upplever att tiden krävde att det kom någonting som Koden. Men likt SOX så kommer 
det kanske att visa sig att det blev en hel del överslag och att även Koden har aspekter som inte 
är praktiska, vilka jag hoppas förändrads. Otterbeck menar att Koden mycket riktigt blev nöd-
vändig på grund av alla skandaler. Om Sverige inte haft en kod så skulle de internationella 
finansiella placerarna stryka Sverige från listan av möjligt land att investera i. Samtidigt är det 
viktigt att se Koden i ett internationellt perspektiv, fortsätter Otterbeck. Vi har t ex. förvaltnings-
berättelsen i de svenska årsredovisningarna som i allmänhet är ganska omfattande och revisors-
granskad. Därför blir bolagsstyrningsrapporten delvis en upprepning av förvaltningsberättelsen. 
Men den övergripande slutsatsen är att Koden har lett till ökad transparens. Allt blir mer trans-
parant genom ökad formalia och noggrannhet.   
 
Vad är positivt med Koden och vad är negativt med den? 
 
Jag försökte ju påverka innehållet när förslaget gick ut på remiss, säger Wilkne. Men vi fick veta 
att Koden var en absolut nödvändighet för att stora investerar, jag tror det handlade om ameri-
kanska pensionsfonder, skulle vara intresserade att investera i produkten svensk aktie på den 
utländska marknaden. Jag tycker att Koden ställer högre krav på transparens, och ett exempel av 
detta är just redovisningen av bolagsstyrningsrapporten. Medvetenheten har ökat, men samtidigt 
är Koden ingen lag, utan bara en policy, avslutar Wilkne. Finn Johnsson menar att det som är 
viktigt är att Koden är öppen, informell och konstruktiv, den är rätt rimlig. Koden är helt enkelt 
ett bra rättesnöre.  
 
Ullberg menar att Koden har gett en struktur för hur bolagsstyrning ska se ut, vilket är positivt. 
Formalismen ser han som övergående och något av en introduktionsproblematik. Det är även bra 
att den är självreglerande. Hade Koden lagstiftats så skulle den per automatik ha blivit tvingande 
och hämmat företagen. Otterbeck tycker att Koden har lett till större öppenhet, vilket är bra men 
jag tror att det tar ungefär 2-3 år att se hur Koden fungera på riktigt, konstaterar han.   
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Tivéus tycker att Koden har medfört att man ser mera seriöst på styrelsearbetet. Nu krävs utbild-
ning för att sitta i börsnoterade bolags styrelser och det tycker jag är en nivåhöjning. Eriksson 
menar att det som är positivt med Koden är att den har tvingat en del styrelser att tänka igenom 
en del frågor samt att förstå vikten av vissa frågor. Eftersom principen följ och förklara finns så 
har nog inte bolagen lidit någon skada och det har inte heller kostat företagen mycket att imple-
mentera den. En del bolag är mycket noggranna och andra tar inte i lika mycket, säger Eriksson.  
 
Vad i Koden, som berör styrelsen som sådan, tror ni kommer att påverka förtroendet på mark-
naden? 
 
Det var en knepig fråga, säger Zetterberg, det finns så mycket i Koden som är viktigt. Jag tror att 
jag nämnde transparensen när det gäller ersättningsfrågor, tillsättning av styrelsen, styrelseord-
förande och utvärdering av styrelsen. Det är nog det allra viktigast. För att det här ska fungera 
bra så är det viktigt att företagen får bra folk på plats i bolagen och att de grundläggande för-
utsättningarna för att sköta bolaget är väl fastlagda. Eriksson tror att Koden i sig är förtroende-
givande, däremot tror jag inte att det kommer att hindra fler skandaler. Så länge det finns 
människor som letar efter kryphål så kommer inte Koden att förhindra det. Johnsson å andra 
sidan menar att det är företagets utveckling som är mest avgörande för kapitalmarknadens 
förtroende, inte om man har följt eller förklarat för mycket i Koden. Stora företag följer ändå 
oftast allting. Samtidigt är svenska investerare rimligt säkra på vad företaget står, fortsätter 
Johnsson. För de internationella investerarna upplevs nog utskotten som viktiga eftersom 
investeringar i ett annat land alltid innebär en högre risk. Förtroende för den svenska börsen är 
nog ganska gott internationellt. Vi är ett litet land och vi har inte haft så många skandaler, och 
eftersom vi är en relativt liten marknad så går det heller inte bete sig hur som helst eftersom 
ryktet sprider sig fort.  
 
Stående utanför styrelsen, vilken betydelse har Koden i de punkter som reglerar styrelsen haft 
för marknaden?   
 
Molin (EY) menar att ett av syftena med Koden är att öka transparens. Företagen kan gärna av-
vika från koden men då ska jag veta varför. Samtidigt går det inte att bortse från att informa-
tionsflödet ökar och att det kan bli svårare att handskas med. Det finns en risk att den lilla aktie-
ägaren inte orkar ta sig igenom den information som finns, säger han. Men den information som 
finns är väldigt viktig för de stora institutionella ägarna för oavsett hur mycket information som 
finns så går de igenom allting. Strid (KPMG) uppger att de egentligen inte har mött några företag 
som är negativa. Något företag har väl sagt att nu skriver vi den här rapporten och sedan ser vi 
till att det finns något bakom. Men alla de andra börjar med att fundera över hur de ska tänka, 
hur de ska göra, så rapporten kommer så småningom när de har något att skriva om. Samtidigt 
säger hon, att formalia i all ära men det är individerna i styrelsen som skapar förtroendet. Koden 
har väl även uppmärksammat hur viktig styrelseordförandens roll är och vikten av vem det är. 
Kanske var den sista meningen inte svar på frågan men allt hänger ju på chefen.  
 
Wennberg (PwC) upplever att det har blivit mer öppenhet i årsredovisningarna och bolagsstyr-
ningen. Allt beror på vilken ambitionsnivå företagen har eftersom de kan förhålla sig till Koden 
på olika sätt. Samtidigt är transparensen i ersättningsfrågorna det som sannolikt kommer att ha 
störst inverkan på förtroendet. Ersättningsnivåerna har varit obegripliga och transparensen för 
dessa delar är viktig och troligtvis tänker styrelserna till och redogör för hur lön och bonus är 
uppräknade och vad de är baserade på. Sedan har det blivit en harmonisering inom näringslivet, 
där sitter förtroendefrågorna. 
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5 Analys 
 

Vi kommer i detta kapitel att analysera vårt empiriska material utifrån den teoretiska 
referensramen vi presenterade i kapitel 3. Analysen kommer att följa samma uppdelning som 
föregående kapitel. För att fördjupa analysen så kommer vi att använda oss av vetenskapliga 
artiklar och annan relevant litteratur. 

 

5.1 Styrelsens arbete och förutsättningar 
 
Alla våra respondenter, förutom en, upplever att Koden inte har inneburit några förändringar i 
arbetssättet som sådan, däremot har redovisningen av det formaliserats i högsta grad. I denna for-
malisering ligger, enligt våra respondenter, en ökad transparens i informationsgivningen och en 
tydligare ansvarsfördelning, vilka manifesteras främst i bolagsstyrningsrapporterna. Vi kan se en 
skillnad jämfört med den redogörelse som aktiebolagslagen ger vad gäller styrelsens roll och 
uppgifter. Enligt agentteorin kommer öppenheten och lättillgängligheten i informationen att 
underlätta för principalen att kontrollera agenten. En utförlig redovisning av styrelsearbetet 
enligt samma teori skulle därmed kunna minska informationsasymmetrin mellan principalen, i 
detta fall ägarna, och styrelsen som agent.  
 
Jämfört med tidigare så talar våra empiriska data för att Koden har ökat medvetenheten om det 
individuella ansvaret hos styrelsemedlemmarna. Enligt majoriteten av våra respondenter tar de 
idag sina uppdrag på större allvar och genomför sina arbetsuppgifter med en ökad noggrannhet. 
Ur en etisk synvinkel är det viktigt att styrelsemedlemmen gör allt för att skaffa den relevanta 
information som ska utgöra grunden för dennes uppdrag. Vår empiri tyder på att denna informa-
tion har tidigare införskaffats i större utsträckning från VD.  Kodens krav på en utförlig redo-
visning av olika processer omfattar inte bara styrelsen utan även andra nivåer i företaget. Därför 
skulle man kunna säga att i och med detta minskar informationsasymmetrin mellan styrelse, som 
i detta fall får principalens roll, och övrig operativ ledning i agentens roll.  
 
De invändningar som vi har mött bland några av våra respondenter, vad gäller den ökande form-
aliseringen, kan förklaras utifrån den institutionella teorin som säger att institutionaliseringen i 
sig är en tidskrävande process. Våra respondenter har erfarenhet från både stora och små börs-
bolag och det finns en samstämmighet i deras svar att den ökade formalia egentligen är ett feno-
men för de små bolagen samt för bolag som står inför en börsintroduktion. De stora bolagen som 
är noterade på flera börser anser sig inte ha påverkats av denna formalisering i lika hög grad. 
Detta tror vi kan vara en följd av att Koden för dem är en sammanfattning av redan existerande 
regler och praxis som, med vissa reservationer, dominerar de internationella börserna. På så sätt 
kan förklaringen finnas i att de stora bolagen redan har institutionaliserat Kodens regler och gett 
dessa samma innebörd som för det omgivande ramverket. En annan aspekt som skulle kunna tala 
för en institutionalisering av Koden är att formaliseringen, enligt majoriteten av våra respondent-
er, är övergående. Det är mycket som talar för att det kommer att bildas en enhetlig modell för 
framtagandet av bolagsstyrningsrapporter där redovisningen av styrelsearbete är en av kompon-
enterna.  
 
Av våra empiriska data framgår att det ligger en risk i just själva implementeringsfasen av 
Koden. Våra respondenter är ense i sina uppfattningar om att de ökade kravet på formalisering 
tar fokus från det strategiska arbetet som styrelsen egentligen ska driva. Koden i sig strävar efter 
att förstärka ägarrollen, där styrelsens uttalade uppgift är att på bästa sätt förvalta bolagets 
angelägenheter för ägarnas räkning. Här finns alltså en risk att den ökade formaliseringen i styr-



 31

elsens arbete initialt skulle kunna leda till en motsatt effekt av det som Koden strävar efter. Den 
ökade formalisering skulle även i värst fall kunna leda till att styrelsen fattar sina affärsbeslut på 
svagt underbyggda strategier, vilket enligt betänkandet framhävdes som en förtroendeskadlig 
företeelse. En annan förtroendeskadlig företeelse enligt betänkandet har varit de höga ersätt-
ningsnivåerna för ledande befattningshavare. En av våra respondenter påpekar att de ökade 
ansvarskraven på sikt måste resultera i att ersättningen till styrelsemedlemmar höjs. Även här 
riskerar Koden att leda till en motsatt effekt än vad som var tanken.  
 
Kravet på ökad formalisering har även påverkat styrelsens utvärderingsprocess. Till skillnad mot 
tidigare genomförs idag en mer formell utvärdering av styrelsen där vissa väljer att anlita extern 
kompetens för detta. Enligt agentteorin kan konsekvensen av detta bli att ägaren får ett bättre 
kontrollinstrument avseende de befintliga styrelseledamöternas arbete men även vilken kompe-
tens styrelsen behöver kompletteras med. Vi kan ana att det finns en problematik i utvärderingen. 
Dels att den innehåller ett visst mått av subjektivitet men även att styrelsen faktiskt kontrollerar 
vilken information som lämnas gällande deras kompetens.  

5.2 Valberedningen 
 
Vi kan se att det finns många aspekter som kan begränsa valberedningens möjligheter att tillsätta 
den optimala styrelsen. Våra empiriska data pekar på att utvärderingen av styrelsens arbete är 
endast en av många komponenter i de underlag som används för att kunna nominera lämpliga 
styrelseledamöter. Den information som valberedningen är i behov, utöver styrelsens utvärde-
ring, begränsas av att den i högsta grad styrs av styrelseordförande och för den delen även VD:n. 
Här finns en problematik som handlar om att valberedningen å ena sidan ska tillsätta den för 
bolaget bästa styrelsen samtidigt som de får begränsad information. Denna information begrän-
sas även av att den inte kan vara annan än den som finns tillgänglig på marknaden. Detta för att 
undvika att de stora institutionella ägarna som ingår i valberedningen får insiderinformation vil-
ken skulle begränsa deras möjligheter att handla med bolagets aktier. Oavsett orsak så begränsas 
den information som ska vara tillgänglig för ägarna och det finns en risk att det uppstår en infor-
mationsasymmetri.  
 
Valberedningen kan visserligen ses som en sorts lösning på agentproblematiken, då den är aktie-
ägarnas organ för rekryteringen av lämpliga styrelsemedlemmar. Vad agentteorin inte tar hänsyn 
till är den problematik som aktieägarstrukturen i Sverige för med sig. Majoriteten av våra 
respondenter säger att det svenska näringslivet för det mesta ägs av institutioner som fond- och 
försäkringsbolag, som i sin tur utser de representanter som ska ingå i valberedningarna. Som en 
följd av institutionernas dominans, blir resultatet att valberedningens deltagare kan vara oerfarna 
när det gäller näringslivets förutsättningar. Mot bakgrund av detta skulle valberedningens kom-
petens att välja lämpliga styrelseledamöter kunna ifrågasättas.  
 
Ett annat sätt att analysera valberedningens funktion när det bl.a. handlar om Kodens krav på en 
jämnare könsfördelning, är utifrån den institutionella teorin. Detta krav kan sägas ligga i tiden 
och trycket från omgivningen kan här beskrivas vara av social och kulturell natur. Samtidig finns 
det även en möjlighet att kravet initialt upplevs som främmande och mer som ett hinder när det 
gäller styrelsens uppdrag att på bästa sätt förvalta bolaget för ägarnas räkning. Kodens krav på en 
jämnare könsfördelning har enligt vårt empiriska material om inte annat fått styrelserna att tänka 
till.  
 
Flertalet av våra respondenter menar att vad som är viktigt i nuläget är inte att fylla styrelserna 
med kvinnor enkom för att de är just kvinnor. Istället måste bolagen arbeta för att få in kvinnor 
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på ledande befattningar i bolagen, för att de via den erfarenheten ska få den kompetens som 
krävs för att senare ingå i en styrelse. Det finns många förklaringar till att just denna kompetens 
ses som viktig. En handlar om att de som, i vårt fall, ingår i en valberedning ser personer som 
tidigare varit VD per automatik lämpliga i rollen som styrelseledamot (Petrelius, 2004). Det är 
denna sorts erfarenhet som enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) efterlyses i jakten på styrelseleda-
möter. Mot denna bakgrund finns det en risk att den definierade urvalspopulationen, ur vilken 
rekryteringen av styrelseledamöter sker, begränsas till en mer eller mindre sluten krets. Denna 
krets skulle enligt den institutionella teorin kunna vara ett resultat av att företagen strävar efter 
att bibehålla elitgrupper som ska föra dess värden vidare. En förklaring till att kvinnor inte före-
kommer i så många styrelser skulle kunna vara att de inte ingår i dessa slutna kretsar. Trots att 
syftet bakom valberedningen är att professionalisera rekryteringen av styrelsemedlemmar så kan 
det finnas en risk att dessa kretsar inte undgås. En orsak till detta skulle kunna vara att styrelse-
ordföranden enligt Koden har en möjlighet att ingå i valberedningen och därmed ge förslag på 
kandidater till styrelseposter. Det finns därför en risk att valberedningen kan få svårt att undvika 
det gamla sättet att rekrytera.  
 
Enligt våra respondenter är valberedningen i Sverige ganska säregen ur ett internationellt pers-
pektiv, då den utses av bolagsstämman till skillnad från exempelvis England där nominering och 
val av styrelsemedlemmar görs inom själva styrelsen. Detta särdrag ses som en av orsakerna till 
att den svenska Koden värderats ganska lågt i en internationell jämförelse. Skillnaden tål dock att 
analyseras utifrån agentteorin, där systemet i England egentligen lämnar ett godtyckligt utrymme 
för styrelsen att på ägarnas bekostnad återskapa sig själva. I Sverige är valberedningen ägarnas 
instrument för att utse styrelsemedlemmar. Kopplingen att styrelsen arbetar på uppdrag av ägar-
na kan därför sägas vara tydligare i den svenska modellen.  
 
Ett av de bakomliggande syftena med Koden är även att svenskt näringsliv ska kunna locka till 
sig riskkapital från aktörer på den utländska kapitalmarknaden. Våra empiriska data visar dock 
att utländska placerare inte är lika benägna att axla det ansvar ägandet innebär, då de vill vara 
fria att följa aktiekursen. Detta agerande kan sägas stå i strid med en av Kodens intentioner, näm-
ligen att förstärka ägarnas roll. Carlson et al (2004) menar att grunden för bolagsstyrning ligger i 
att ägarna tar sitt ansvar. Ägarna ska ställa krav på bolagsledningen och undflyr de detta ansvar 
så finns möjligheterna, enligt agentteorin, att ledningen istället strävar efter att gynna sina intres-
sen. Om andelen passiva ägare ökar så kan det finnas en risk att makten, istället för att vara knut-
en till ägarna via styrelsen, hamnar hos företagsledningen. (Kommittédirektiv, 2002:115) 
 
En annan aspekt som, förutom kravet på en jämnare könsfördelning, kan begränsa valberedning-
ens möjligheter att tillsätta den optimala styrelsen är Kodens krav på antal oberoende ledamöter. 
Mot bakgrund av att Sverige är ett litet land så kommer det enligt våra empiriska data att bli 
svårt för bolagen att följa detta krav om de inte väljer att vända sig till den internationella mark-
naden. Våra respondenter uppger att valberedningen inneburit att själva rekryteringsbasen bred-
dats då denna inte på samma sätt är knuten till bara styrelsens nätverk. Vad som skulle kunna 
ställas emot denna vidgade rekryteringsbas är däremot just Kodens krav på en jämnare könsför-
delning och antal oberoende ledamöter. Om valberedningen väljer att följa Kodens krav så kan 
konsekvensen bli att vilka som faktiskt kan bli aktuella för styrelseposter minskar.  
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5.3 Revisionsutskott 
 
Våra respondenters attityd till revisionsutskottet är i överlag positiv, då utskottet gör det möjligt 
för styrelsen att ägna energi åt det strategiska arbetet som den är tillsatt att göra. Existensen av 
revisionsutskotten kan vi, via agentteorin, analysera utifrån två perspektiv. Å ena sidan finns det 
mycket som talar för att utskottet i sig skapar en informationsasymmetri inom själva styrelsen, 
där de som engagerar sig i utskottet får ett övertag, när det gäller den ekonomiska informationen. 
Denna informationsasymmetri kan visserligen övervinnas i och med att Koden tydligt poängterar 
att styrelsen aldrig får förlora överblicken och kontrollen över verksamheten och att utskotten 
därför ska dokumentera sitt arbete. Vad vårt empiriska material visar, är att det finns en risk med 
att de övriga i styrelsen förlitar sig i allt för hög utsträckning på det arbete som bedrivs inom ut-
skottet. Men ur ett etiskt perspektiv så ligger det på varje enskild styrelseledamot att faktiskt ta 
till sig den informationen alldeles oavsett vilket förtroende de har för utskottets arbete. I slutänd-
an är styrelsen kollektivt ansvarig för alla beslut som styrelsen som sådan tar.  
 
Å andra sidan visar vår empiri att inrättandet av revisionsutskottet har förbättrat kommunikation-
en mellan revisorn och de styrelsemedlemmar som ingår i utskottet. Enligt våra respondenter så 
har det tydliggjorts att det är styrelsen, och inte ekonomichef eller VD, som är huvudmannen för 
bolagets revisorer. Tittar vi på förhållandet utifrån agentteorin så kan vi se att det tidigare fanns 
en risk för informationsasymmetri då VD i större utsträckning kunde kontrollera vilken ekonom-
isk information som gick vidare till styrelsen. Idag finns det mycket som talar för att denna 
asymmetri minskat eftersom den ekonomiska informationen kommuniceras direkt till styrelsen 
via revisorn. Petra (2005) menar att utifrån studier som gjorts när det gäller revisionsutskottens 
betydelse så visar de att utskotten kan ha förmågan att förstärka styrelsens situation genom att de 
nu kontrollerar bolagsledningens finansiella rapporter.  
 
De respondenter vi har intervjuat betraktar rapporten om den interna kontrollen som revisions-
utskottets största utmaning. Denna utmaning ligger inte i att företagen tidigare saknat intern 
kontroll, utan i att de nu måste dokumentera och bevisa den på ett tydligt sätt. Detta krav på 
dokumentation leder till en transparens som, sett utifrån agentteorins synvinkel, skulle kunna 
resultera i en ökad och förbättrad kontroll från ägarnas sida. Detta skulle även kunna minska 
risken för missvisande ekonomisk information som enligt betänkandet är en av de förtroende-
skadliga företeelserna. Vad som idag upplevs som problematiskt av de styrelsemedlemmar som 
vi har varit i kontakt med, är att det egentligen inte finns någon direkt modell att utgå ifrån, när 
det gäller utformningen av denna rapport. Det finns en oro att rapporten om den interna kont-
rollen ska få samma proportioner som SOX 404 i USA, eftersom Koden inte har definierat vad 
som förväntas ingå i denna rapport.  
 
Avsaknaden av praxis inom detta område, skulle kunna öka tidsåtgången för utformningen av 
rapporten, samt ta allt för mycket uppmärksamhet från styrelsens huvudansvar. Detta skulle 
kunna leda till en försämrad bolagsstyrning från styrelsens sida, vilket enligt betänkandet låg 
bakom många av de förtroendeskadliga företeelserna som ledde fram till dagens situation. I och 
med detta så skulle Koden under en inledningsfas kunna motverka sitt syfte. Det finns mycket 
som talar för att både styrelserna och revisorerna ser ett behov av ett regelverk, på vilket  
rapporten om den interna kontrollen ska baseras. Etableras det ett sådant, så skulle det kunna 
leda till att kapitalmarknadens aktörer lätt kan genomskåda de risker som förknippas med före-
taget. Därmed kan de skapa sig en approximativ uppskattning på placeringarnas framtid, vilket 
skulle kunna leda till ett ökad förtroende för näringslivet.  
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5.4 Ersättningsutskott 
 
När det gäller ersättningsutskottet så är samtliga av våra respondenter eniga om att detta utskott 
var en nödvändighet för dagens näringsliv. Ersättningsfrågorna upplevs, enligt betänkandet som 
en av de förtroendeskadliga företeelserna som bidrog till försämrat förtroende. Att en grupp 
inom styrelsen nu fäster en större uppmärksamhet på ersättningssystem för VD:ar och ledande 
befattningshavare inom bolaget, skulle kunna leda till en ökad transparens i dessa frågor. Petra 
(2005) menar att det finns studier som talar för att om ersättningsutskotten består av oberoende 
ledamöter i förhållande till bolagsledningen, så förstärks styrelsens roll genom att de utövar 
kontroll över ersättningen till framför allt VD. Agentteorin säger att ett sätt för ägarna att, via 
styrelsen, kontrollera företagsledningen är genom just utformningen av ersättningssystemen. 
Förstärks denna möjlighet via ersättningsutskotten, så finns det mycket som pekar på att dels 
ansvarsfördelningen tydliggörs men även ägarnas inflytande.   
 
Å ena sidan finns det mycket som talar för att öppenheten och tydligheten i utformningen av 
VD:s ersättningsvillkor skulle kunna bidra till ett ökat förtroende i kapitalmarknaden. Å andra 
sidan finns det lika mycket som talar emot denna utveckling. Ersättningar till ledande befatt-
ningshavare diskuteras med jämna mellanrum i media och utifrån den institutionella teorin så 
skulle vi kunna säga att dessa frågor inte institutionaliserats i harmoni med den social och kultur-
ella omgivningen. Att nu ersättningssystemen blir transparenta behöver inte heller innebära att de 
accepteras eller för den delen förstås av företagens omgivning, annat än i näringslivets elit. Sam-
tidigt säger agentteorin att incitamentsprogrammen för ledande befattningshavare ska vara ut-
formade på det viset att de ska uppmana till att ägarnas intresse uppfylls. Dilemmat här blir hur 
styrelsen ska agera när det gäller just utformningen av dessa. Ersättningen till VD ska vara kon-
kurrensmässig och styrs därför av förhållanden som i många fall kan ligga utanför styrelsens 
kontroll.   
 
Spänningen mellan den självreglering som Koden innebär och lagstiftning är idag tydligt i och 
med det aktuella lagförslaget som handlar om att beslut gällande ledande befattningshavares er-
sättningsvillkor ska tas på bolagsstämman. Detta agerande kan tyckas märkligt och skulle kunna 
tolkas som att lagstiftande organ faktiskt inte har det förtroende, för vare sig näringslivet eller 
Koden, som någonstans efterfrågas av kapitalmarknaden.  

5.5 Etik 
 
Utifrån vårt empiriska material kan vi konstatera att det finns två aspekter av etik, dels Kodens 
krav på erforderliga etiska riktlinjer men även den etik som ska prägla varje styrelsemedlems 
agerande. De flesta respondenter berörde just den första aspekten av etik som enligt dem innebar 
företagets etiska regler gentemot omvärlden och sina egna medarbetare. Till skillnad från tidiga-
re så ligger dessa frågor idag på styrelsenivå. De krav som omgivningen ställer på företagen, vad 
gäller etiska regler som t.ex. förbjudet barnarbete och miljöhänsyn skulle enligt den institution-
ella teorin kunna leda till ett ökat förtroende under förutsättningen att företagen institutionaliser-
ar dessa värderingar.  
 
Den litteratur inom företagsetik, som vi tagit del av, lyfter fram att ytterst få policydokument är 
till stöd i det vardagliga arbetet. Samtidigt är det viktigt att kommunicera dessa etiska koder till 
omgivningen. Denna kommunikation kan, enligt litteraturen, även förstärka företagets identitet. 
Sett utifrån denna synvinkel kan de etiska koderna ses som ett marknadsföringsinstrument, men 
vad som är vitalt för företagens överlevnad är att dessa skrivna koder fylls med innehåll som tar 
sig uttryck i varje handling. I vår empiri finner vi stöd för detta resonemang. Styrelseledamöterna 
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som vi intervjuat ser etik som en självklarhet och en nödvändighet i sin vardag. En av våra res-
pondenter påpekade att han med sitt agerande strävar efter att vara en god förebild för alla andra 
i företaget, vilket enligt honom kan ses som ytterligare ett styrningsinstrument. Enligt dygdetiken 
är just dessa förebilder som är viktiga inte bara för företagets rykte, utan även för dess ekonomi-
ska framgång.         
 
Utifrån ovanstående resonemang följer att de etiska riktlinjerna egentligen kan sägas vara för-
ankrade i det individuella agerandet, i vårt fall hos varje styrelseledamot. Detta belyses även av 
en respondent från revisionsbyråerna som menar att alldeles oavsett vikten av formalia, så är det 
individerna i styrelsen som skapar förtroendet. Enligt betänkandet så ligger den bristande person-
liga etiken bakom de företeelser som beskrivits som förtroendeskadliga, där även den svaga 
bolagsstyrningen spelat en avgörande roll. Våra empiriska data talar för att styrelseledamöter till 
skillnad mot tidigare idag är medvetna om vilket ansvar deras uppdrag innebär. Vi kan även se 
att de ledamöter vi frågat anser att det finns vissa grundläggande frågor som bör ställas innan ett 
styrelseuppdrag accepteras. Dessa harmoniserar i viss mån med vad som anses viktigt när det 
gäller etik och moral i styrelsearbetet. Utifrån ett etiskt perspektiv kan vi säga att styrelsemed-
lemmarnas medvetenhet om det ansvar som styrelseuppdraget innebär skulle kunna leda till 
bättre prestationer i det strategiska arbetet, därmed även ett ökat förtroende som i sin tur resulter-
ar till ekonomisk vinning.  
 
Däremot skiljer sig synsättet när det gäller reservationer i styrelser. Enligt våra respondenter ses 
reservationer som ett tecken på att styrelsen inte fungerar. Däremot när det gäller etik och moral i 
styrelsearbetet så betonas vikten av att den individuelle ledamoten faktiskt reserverar sig i de fall 
något beslut upplevs som felaktigt och får denna reservation förd till protokollet. Betänkandet 
har också lyft fram problematiken med den konsensuskultur som präglar svenskt näringsliv, 
vilken kan sägas ställa allt för höga krav på den enskilde ledamotens integritet. Denna skillnad i 
synsätt gällande reservationer skulle kunna bottna i att synen på vad som ska prägla styrelsearbe-
tet institutionaliserats, där både styrelsen och dess omgivning förväntar sig enighet och där 
oenighet ses som något onaturligt och icke önskvärt. Mot bakgrund av detta resonemang skulle 
reservationer i sådana fall kunna uppfattas som något som faktiskt skadar förtroendet och inte 
tvärt om.  

5.6 Förtroende 
 
Vi kommer i detta avsnitt att fokusera på de aspekter som påverkar förtroendet som inte har 
kunnat placeras under något av ovanstående avsnitt. En av dessa aspekter handlar om principen 
följ eller förklara där vår empiri visar att denna generellt upplevs som positiv, då bolagen har en 
möjlighet att förklara eventuella avvikelser till följd av verksamhetens karaktär, eller bolagens 
storlek för den delen. Däremot finns det, enligt våra respondenter, inte någon instans som kan 
bedöma hur bra bolagens avvikelser har förklarats. Betänkandet lyfter fram att förtroendet upp-
står i relationen mellan två parter, där media spelar en allt större roll. Ser vi media som kanske 
den största kommunikationskanalen mellan näringslivet och kapitalmarknaden, så finns det 
mycket som tyder på att uppbyggandet eller förlorandet av förtroendet för näringslivet sker i 
media. Därför följs den positiva inställningen till själva principen följ eller förklara av en oro hos 
våra respondenter, att bolagens förklaringar kommer att utelämnas till medias bedömning.  
 
Samtidigt finns det mycket som talar för att de förklaringar som lämnas kommer att vara väl 
genomarbetade av styrelsen, vilket liksom i de fall företagen följer koden, skulle kunna ses som 
en kvalitetsstämpel. Vad som står emot detta är det faktum att bedömningen av dessa förklaring-
ars värde avgörs i media. Enligt betänkandet så finns det mycket som pekar på att media ofta 
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lyfter fram enskilda händelser utan att se dem i sitt sammanhang. I de fall bolagen väljer att för-
klara istället för att följa så finns risken att media endast kommenterar antalet avvikelser utan att 
fästa någon uppmärksamhet till anledningen bakom dessa.  
 
Av naturliga skäl står styrelserna inför en ny informationssituation eftersom detta är den första 
gången som bolagsstyrningsrapporterna ska publiceras. Våra respondenter är medvetna om att 
dessa rapporter kommer att skilja sig åt i såväl utförande som detaljeringsgrad. Men även media 
borde här stå inför samma situation. Mot denna bakgrund kan kvalitén i medias första värdering-
ar av bolagsstyrningsrapporterna diskuteras. För den enskilde placeraren finns det här en risk att 
denne i allt för hög utsträckning förlitar sig uteslutande på medias första bedömning eftersom 
informationsflödet kan bli för stort för denne att ta sig igenom. Denna tilltro till medias värdering 
skulle kunna resultera i att förtroendet påverkas negativt. Vad som talar emot denna utveckling 
är att merparten av svenskt näringslivet idag ägs av institutioner. De är inte uteslutande beroende 
av medias bedömningar utan besitter den kompetensen som krävs för att kunna tolka dels års-
redovisningar men även information från andra rapporter. Koden kan sägas ha bidragit till en ny 
informationsmiljö genom publiceringen av bolagsstyrningsrapporterna. Enligt Pharoah (2006) så 
kan de bolag som anpassar sig den nya miljön vinna konkurrensfördelar, vilket i vårt skulle 
kunna handla om ett ökat förtroende. 
 
Vi kan utifrån vår empiri se att Koden som helhet generellt sett uppfattas som positiv där våra 
respondenter ser en del avarter som de anser måste justeras. Denna inställning till Koden skulle 
kunna förklaras utifrån en mer eller mindre upplevd nödvändighet att anamma densamma. Sam-
tidigt finns det mycket som talar för att våra respondenter upplever att de har en möjlighet att 
påverka Kodens utveckling i framtiden via de förklaringar de lämnat. Detta skulle kunna tala för 
att näringslivet i sig hyser ett förtroende för Koden som ett redskap för bolagsstyrning. Enligt 
den institutionella teorin så är implementeringen av Koden en process som, lik andra processer, 
kommer att kräva tid. När kapitalmarknadens krav och värderingar även delas av styrelserna så 
skulle detta kunna tyda på att Koden har uppfyllt sitt syfte med att förstärka förtroendet för 
näringslivet.  
 
Vår empiri visar att Koden kom till som en följd av alla skandaler. Samtidigt anser våra respon-
denter att den inte kommer att förhindra nya sådana. Koden ses däremot som ett bra rättesnöre 
och som en struktur för bolagsstyrning. Mot bakgrund av detta kan vi säga att struktur i styrel-
sens arbete skulle kunna leda till öppenhet i styrningsprocessen. Vi har redan tidigare nämnt i vår 
analys att, enligt agentteorin, så leder öppenheten i rapporteringen till ett ökad förtroende hos 
ägarna. I och med att Koden har gett bolagsstyrningen en struktur, så skulle det kunna tolkas som 
om det har skett en harmonisering inom näringslivet. Detta finner även stöd i vår empiri, där 
själva harmoniseringen ses som källan till ökat förtroende på kapitalmarknaden.  
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram efter att ha 
analyserat vårt empiriska material med hjälp av den teoretiska referensram vi valt. Slutsatserna 
följer de frågor vi initialt ställde i vår problemformulering och kopplas kontinuerligt till vårt 
syfte.  

 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur implementeringen av Koden har påverkat styrelsens 
arbete och förutsättningar. Vidare skulle vi även undersöka om detta kunde bidra till ett ökat för-
troende för näringslivet på kapitalmarknaden. När det gäller vilka effekter eventuella förändring-
ar får för förtroendet ovan så nämnde vi redan i avsnitt 1.2.1 Problemformulering att det fanns 
mycket som talade för att eventuella effekter av Kodens påverkan på styrelsen först kommer att 
bli synliga när vår studie är slutförd. Vår utgångspunkt för slutsatserna gällande kapitalmarknad-
ens förtroende för näringslivet var i synnerhet de förtroendeskadliga företeelserna som 
Förtroendekommissionen lyfte fram.  
 
På vilka sätt har Koden påverkat styrelsens arbete jämfört med tidigare? 
 

 Vår undersökning visar att implementeringen av Koden har resulterat i en formalisering 
av styrelsearbetet som i sin tur har lett till en ökad transparens i informationsgivningen.  

 Formaliseringen kommer inledningsvis att vara tidskrävande, i synnerhet för mindre bo-
lag samt för de bolag som står inför en börsintroduktion. Vidare visar vår undersökning 
att denna formalisering riskerar att ta fokus från det strategiska arbetet som styrelsen 
egentligen är tillsatt att bedriva.  

 Analysen av vårt empiriska material pekar även på att formaliseringen har ökat styrelse-
medlemmarnas medvetenhet om det ansvar som uppdraget innebär.  

 Vår undersökning visar även att Koden har lett till att styrelsens utvärdering av det egna 
arbetet formaliserats, vilket har resulterat i en ökat transparens i styrningsprocessen.   

 
I vilka avseenden har Koden påverkat styrelsens sammansättning jämfört med tidigare? 
.  

 Analysen av vårt empiriska material visar att valberedningen inte kan få annan informa-
tion än den som finns tillgänglig på marknaden samt att de representanter som ingår i 
dessa saknar den kunskap som krävs för att förstå näringslivets villkor. I och med detta 
begränsas valberedningens möjlighet att tillsätta den styrelse som företaget är i behov av. 

 Rekryteringsbasen har breddats, men det finns inget i vår undersökning som talar för att 
kretsarna ur vilka rekryteringen sker har förändrats. Valberedningen har därför inte re-
sulterat i en jämnare könsfördelning.   

 Kodens krav om oberoende ledamöter i förhållande till de stora aktieägarna kommer inte, 
enligt analysen av vårt empiriska material, att uppfyllas om inte rekrytering sker även 
utanför Sveriges gränser. 

 Vår undersökning visar även att samtliga ägarkategorier inte representeras i styrelsen 
eftersom utländska ägare oftast inte vill delta.  

 
På vilka sätt har revisions- och ersättningsutskottet påverkat styrelsens arbete och förutsättning-
ar jämfört med tidigare?  
 

 Vår undersökning visar att trots risken för att informationsasymmetri uppstår inom 
styrelsen, så har revisionsutskottet systematiserat dess arbete samt gjort det möjligt för 
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den att ägna sig åt det strategiska arbetet.  Analysen av vårt empiriska material visar även 
att det finns stöd för att revisionsutskotten förbättrat kommunikationen mellan styrelse 
och revisor samt ökat tillförlitligheten i de finansiella rapporterna.  

 Rapporten om den interna kontrollen är, enligt vår undersökning, den största stötestenen 
för revisionsutskotten. Även avsaknaden av en enhetlig modell för rapporteringen av den 
interna kontrollen kommer att resultera i olikheter i utformningen av rapporten och en 
ökad tidsåtgång för rapporteringen. 

 Ersättningsutskottet är, enligt vår undersökning, en nödvändighet för att öka kvaliteten i 
utformningen av dagens komplicerade löne- och incitamentssystem för ledande befatt-
ningshavare.  

 
Hur kan allt detta påverka kapitalmarknadens förtroende för näringslivet? 
 

 Vår undersökning visar att den ökade transparensen som formaliseringen av styrelse-
arbetet resulterat i, minimerar informationsasymmetrin mellan såväl ägare och styrelsen 
som styrelse och företagsledning. Detta leder till att tidigare oklara roll- och ansvarsgrän-
ser synliggörs och ägarnas möjlighet att utöva sin kontroll ökar. Formaliseringen har även 
ökat medvetenhet hos styrelsemedlemmarna om det ansvar som är förknippat med upp-
draget. Dessa effekter kan ge stöd för att formalisering har en positiv effekt på kapital-
marknadens förtroende för näringslivet.   

 Valberedningens möjligheter att tillsätta den för bolaget bästa styrelsen är, enligt vår 
undersökning, begränsade. Speglar inte styrelsens sammansättning de krav som företaget 
står inför så ökar risken att de dels fattar beslut på svagt underbyggda strategier men även 
beslut som är förenade med osäkerhet. Resultatet av detta blir i sådana fall att kapital-
marknadens förtroende för näringslivet påverkas negativt. Vår undersökning visar att, 
trots omgivningens sociala och kulturella tryck, så har Kodens krav gällande jämnare 
könsfördelning i styrelsen inte institutionaliserats i företagen. Däremot finns det inget 
som talar för att detta kommer att påverka kapitalmarknadens förtroende för näringslivet.  

 I en internationell jämförelse så har valberedningen genom sin utformning ökat ägarnas 
inflytande. Trots detta så visar analysen av vårt empiriska material att valberedningen 
inte kommer att påverka de utländska placerarnas förtroende för svenskt näringsliv efter-
som dess utformning avviker från andra länders valberedningar. Vår analys visar även att 
utländska aktieägare inte är beredda att axla det ägaransvar som Koden eftersträvar. Ökar 
andelen passiva ägare så finns risken att makten återigen hamnar hos ledningen vilket då 
går emot Kodens intentioner. Givet att ledningen sätter sina egna intressen främst så 
kommer denna utveckling att få negativa effekter för kapitalmarknadens förtroende för 
näringslivet.  

 Analysen av vårt empiriska material visar att revisionsutskottet ökat säkerheten i de fin-
ansiella rapporterna och därmed minskat risken för missvisande ekonomisk information 
vilket då kommer att bidra till att kapitalmarknadens förtroende för näringslivet ökar.  

 Vår undersökning visar att ersättningsutskottet har haft en positiv inverkan när det gäller 
de olämpligt konstruerade ersättningssystemen. Däremot finns det inget som talar för att 
de höga ersättningsnivåerna har påverkats efter införandet av utskotten. Vad analysen av 
vårt empiriska material visar är att denna nivå fastställs utifrån vad som anses vara kon-
kurrenskraftig ersättning på den internationella marknaden. Definieras företagens omgiv-
ning som den marknad där de avyttrar sina tjänster eller varor, så talar ersättningsnivåer-
na för att företagen har en autonom existens där samhällets värderingar inte fångats upp. 
Ersättningsutskottet i sin helhet borde därför inte få någon effekt när det gäller kapital-
marknadens förtroende för näringslivet.   
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 Utifrån analysen av vårt empiriska material kan det konstateras att lagförslaget, som 
handlar om ersättning till ledande befattningshavare, signalerar till kapitalmarknaden ett 
bristande förtroende för såväl näringslivet som Koden från de lagstiftande organens sida.  

 Vår undersökning visar att styrelsemedlemmarnas medvetenhet om det ansvar som upp-
draget medför kan leda till bättre prestationer i det strategiska arbetet och därmed ökar 
kapitalmarknadens förtroende för näringslivet. Analysen av vårt empiriska material visar 
även att Kodens krav på erforderliga etiska riktlinjer redan är institutionaliserade i före-
tagen efter tryck från omgivningen. Däremot kommer de inte att leda till ett ökat förtro-
ende för näringslivet om de inte bottnar i ett individuellt etiskt ansvar.  

 Avsaknaden av en instans som bedömer kvalitén i företagens förklaringar till avvikels-
erna från Koden gör, enligt vår undersökning, att media blir den största kommunikations-
kanalen mellan näringslivet och kapitalmarknaden. Detta leder till att media kommer att 
spela en stor roll för den enskilde placerarens förtroende för näringslivet.  

 Koden, enligt vår undersökning, ses av styrelserna som en struktur för bolagsstyrning. 
Institutionaliseringen av Koden som ett redskap leder till en harmonisering av 
näringslivet som i sig bidrar till att kapitalmarknadens förtroende ökar.  
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7 Avslutande diskussioner  
 

Vi vill i detta kapitel säga några avslutande ord kring vår syn på Koden och lämna förslag på 
framtida forskningsfrågor.   

 
 
Vi ser ingenting i Koden som tyder på att den kan förhindra nya skandaler. Den är fortfarande 
under en process att anpassas till näringslivets premisser och sannolikt kommer den att förändras 
under resans gång. Det skulle därför vara intressant att följa Kodens utveckling under en period 
av två till tre år för att se hur denna utvecklas och hur den har uppnått sitt syfte. Därför är ett av 
våra förslag till framtida forskning att utföra samma studie som vi har gjort inom en tidsram av 
två till tre år för att då kanske kunna uttala sig om de verkliga effekterna Koden har haft för 
förtroendet på kapitalmarknaden.  
 
Vi ser ett spänningstillstånd mellan dimensionerna självreglering och lagstiftning där bl.a. hotet 
om kvotering återigen har blossat upp. När det gäller just Kodens krav på en jämnare könsfördel-
ning så hamnar automatiskt fenomenet valberedningen i fokus. Vi kan konstatera att de inte 
lyckats finna tillräckligt många kvinnliga styrelserepresentanter i år trots Kodens uttalade krav.  
Hur kommer valberedningen, inför hotet om lagstiftning, att lösa svårigheten med att finna 
kvinnliga styrelseledamöter? Vad händer med självregleringen när den ställs inför hotet om 
lagstiftning?  
 
Vi har intervjuat totalt åtta styrelsemedlemmar, varav en kvinna. Deras syn på kvinnlig represen-
tation i styrelsen baserades utifrån det självklara kravet på kompetens. Eftersom våra respondent-
er dominerats av män skulle det vara intressant att undersöka hur kvinnor i ledande befattningar 
ser på kvoteringen. Vad är positivt med kvotering och vilka negativa effekter kan den få? 
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Bilaga 1: Lista med kontaktade styrelsemedlemmar 
 
1) Bergman & Beving AB 
Vice ordförande: Anders Börjesson 
Styrelseledamot: Per Axelsson 
 
2) Ericsson, Telefonab. L M  
Styrelseordförande: Michael Treschow 
Vice ordförande: Arna Mårtensson 
   
3) Hexagon AB 
Styrelseordförande: Melker Schörling 
Vice ordförande: Maths O Sundqvist. 
 
4) Industrivärlden AB 
Styrelseordförande: Tom Hedelius 
Styrelseledamot: Boel Flodgren 
 
5) OMX AB 
Styrelseordförande: Olof Stenhammar 
Styrelseledamot: Adine Grate Axén 
 
6) Scribona AB 
Styrelseordförande: Theodor Dalenson 
Styrelseledamot: Torbjörn Friberg 
 
7) Securitas AB 
Styrelseledamot: Berthold Lindqvist 
Styrelseledamot: Carl Douglas 
 
8) Swedish Match AB 
Rosenlundsgatan 36 
Styrelseordförande: Bernt Magnusson 
Styrelseledamot: Meg Tivéus 
 
9) Boliden AB 
Styrelseordförande: Anders Ullberg (medlem 
i Kollegiet för bolagsstyrning) 
Styrelseledamot: Ulla Litzén 

 
10) Intrum Justitia AB 
Styrelseledamot: Lars Förberg 
Styrelseledamot: Christian Salamon 
 
11) L E Lundbergföretagen AB 
Styrelseledamot: Gunilla Berg 
Styrelseledamot: Christer Zetterberg 
 
12) NCC AB 
Vice ordförande: Fredrik Lundberg 
Styrelseledamot: Antonia Ax:son Johnsson 
 
13) Öresund, Investment Ab 
Styrelseordförande: Sven Hagströmer 
Styrelseledamot: Per-Olof Eriksson 
 
14) TeliaSonera AB 
Styrelseledamot: Caroline Sundewall 
Styrelseledamot: Carl Bennet 
 
15) Tele2 AB 
Styrelseledamot: Vigo Carlund 
Styrelseledamot: Christina Stenbeck 
 
16) WM-Data 
vice styrelseordförande: Thord Wilkne 
 
17) Hakon Invest AB (efter rekommenda-
tion av Birgitta Olsson) 
Styrelseordförande: Lars Otterbeck 
Medverkade i Kodgruppen 
 
18) Volvo (efter rekommendation av Inger 
Gravesen) 
Styrelseordförande: Finn Johnsson 
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Bilaga 2: Brev till styrelsemedlemmar 
 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som läser på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Just nu skriver vi vår magisteruppsats om svensk kod för bolagsstyrning, där vi kommer att 
undersöka hur Koden har påverkat styrelsens arbete.  
 
Anledningen till detta brev är att vi vill få kontakt med dig för en kortare intervju. Vi har full 
förståelse för att du i egenskap av din roll som styrelsemedlem, är mycket upptagen just nu. 
Därför vill vi inte ta mer än 30 minuter ifrån din dyrbara tid. Vår uppsats kommer att vara 
explorativ och intervjun i sig kommer att bestå av öppna frågor. Om du har tid att träffa oss för 
en kortare intervju, så kommer vi på din begäran att skicka frågorna till dig några dagar i förväg.  
 
Vi är väldigt tacksamma om du så snart som möjligt kan meddela oss om din möjlighet att 
medverka eller inte. Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Sonila Nilsson  Renée Thungren Sjöstedt 
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Bilaga 3: Intervju med Thord Wilkne den 3 april 2006 
 
Hur har styrelsearbetet påverkats av Koden jämfört med tidigare? 
 
Egentligen så har det praktiska arbetet nästan inte påverkats alls. Däremot ser man en förändring 
i alla de rapporter som måste ges ut. Vi måste informera om allting vi gör och det har blivit 
betydligt mer arbete kopplat till själva stämman. Att utvärdera vårt arbete som styrelse och VD: s 
arbete har funnits även år 2004 då Koden inte fanns. Vad gäller principerna för lönesättningen, 
så kommer de att delegeras till bolagsstämman, som mycket annat. Fast frågan om lönesätt-
ningen har blivit en lag, så den effekten beror ju inte på Koden. Däremot har det dagliga livet i 
styrelsen inte påverkats. Redan i börskontraktet står det vad som ska göras. Det är egentligen en 
ren formalia när informationen ska göras tillgänglig på webben och idag är det fler punkter som 
ska redovisas.  
 
Därtill kan jag även konstatera att Revisionsutskottet i dag har fått en ökad betydelse, men det 
kan likaväl bero på IFRS. Det är svårt att överblicka vilka förändringar som kommer från vad. 
Generellt så har IFRS i högre grad än Koden påverkat styrelsens arbete. I och med Koden så är 
processen i fokus istället för resultatet, men att ta fram bolagsstyrningsrapporten är ett engångs-
arbete och den kommer att se olika ut för olika bolag till dess det etableras en mall. Samman-
fattningsvis så har väl Koden bidragit till att ge en ökad transparens.  
 
Just ökad transparens är ju ett av Kodens syften. Det har diskuterats mycket runt hur 
principen ”följ eller förklara” kommer att tas emot av marknaden i de fall bolagen väljer 
att förklara. Är det något som har påverkat er i styrelsen och hur ni har valt att agera? 
 
Vi tycker oss märka att det börjar finnas en ökad acceptans för alternativet förklara, men det är 
för tidigt att säga något om än eftersom vi står inför den första publiceringen av rapporterna. 
Men visst, det fanns inledningsvis en rädsla för att någon tidning skulle ranka en tio i topp lista 
över de bästa företagen utifrån följ eller förklara. 
  
Men hur har styrelsen som sådan påverkats av Koden? 
 
Styrelsens sammansättning har förändrats 2005/2006 men egentligen inte p.g.a. Koden. Däremot 
fanns det en press med tanke på att bolag ska sträva efter en jämnare könsfördelning, det fick en 
att tänka till. Det är egentligen valberedningens uppgift att på stämman förklara för aktieägarna 
de förslag till styrelsemedlemmar som de har gjort. Valberedningen i sig är aktieägarnas organ, 
som visserligen får ta del av den utvärdering som styrelsen har gjort. Men egentligen så har det 
alltid varit aktieägarna som tillsatt styrelsen, så det är ingen skillnad. Koden har nog mer på-
verkat spelet mellan aktieägarna som utser en valberedning som föreslår vilka som ska ingå i 
styrelsen. Vår uppgift är sedan att skapa målsättningar och utse VD. Aktieägarna kan avsätta 
styrelsen, men de kan inte påverka arbetet.   
 
Koden ställer högre krav på transparens och ett exempel av detta är just redovisningen av bolags-
styrningsrapporten. Medvetenheten har ökat, men Koden är ingen lag, utan bara en policy.  
 
När det gäller rekryteringen av nya styrelsemedlemmar så har det framförts att den oftast 
sker från samma krets, hur ser du på det? 
 
Det handlar mycket om förtroende, men det är ju som sagt oftast de större aktieägarna som 
föreslår någon de tycker är bra utifrån tidigare kännedom.  
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Upplever du att det har blivit svårare att rekrytera styrelsemedlemmar i och med det 
merarbete som Koden innebär? 
 
Nej. Koden bygger på självreglering och det finns ingen lag bakom den med allvarliga konsek-
venser för styrelsemedlemmen. Där ställer återigen IFRS till det mer med allt som ska skrivas på. 
Men visst har ansvaret ökat och vi får idag lägga ner mer jobb. Däremot tror jag att CFO skulle 
säga att Koden inneburit extremt mycket merarbete för det är han som i större utsträckning 
arbetet med detta.  
 
En av Kodens krav på styrelsen är att den ska se till att det finns erforderliga etiska 
riktlinjer för bolagets uppträdande, hur har ni arbetat med detta i styrelsen? 
 
Inom WM-data så har etiska riktlinjer funnits på praktisk nivå under en ganska lång tid, skulle 
tro i fem till tio år. Koncernledningen har successivt utarbetat policys allteftersom kunder och 
potentiella investerare har efterfrågat dessa. Riktlinjerna har nu formellt antagits av styrelsen. 
Det kan man visserligen se som ett krav på att ansvaret för etiska riktlinjer ska flyttas upp från 
ledningen till styrelsenivån. När det gäller etiska riktlinjer så har vi det ganska lätt, eftersom vi är 
ett kunskapsintensivt företag som inte tillverkar hårda varor utan mer mjukvaror, programvaror. 
Vi har de självklara etiska värderingarna om människors lika värde och vi är väldigt öppna som 
bolag. När ämnet var som hetast för några år sedan, hade vi med uppgifter om etik i vår års-
redovisning eftersom marknaden efterfrågade just den informationen. Idag har marknaden inte 
efterfrågat den informationen på ett tag, men det där går ju i vågor. Oavsett så är det egentligen 
en formsak huruvida företaget redovisar sina etiska riktlinjer i olika rapporter eller inte så länge 
som etiken är en levande materia i företaget.  
 
Vad tycker du egentligen om Koden? 
 
Rent spontant så tycker jag att den inte är skriven för bolag som har fysiker som stora ägare.  
Koden är egentligen skriver för stora bolag som Ericsson och Volvo, men man skjutsar sakta ner 
Koden till att omfatta allt mindre bolag som i högre utsträckning kommer att få förklara en hel 
del istället för att följa. Vi säger att det i Sverige måste finnas fler företagare men antingen för-
väntas du driva bolag som Ericsson/Volvo eller små bolag. Man kan fråga sig vad som händer 
med alla de bolag som befinner sig mitt emellan.  
 
Vad ser du trots allt som positivt med Koden? 
 
Jag försökte påverka innehållet då förslaget gick ut på remiss, framförallt de aspekter som 
berörde fysiker som ägare. Jag hade även synpunkter på gränsvärdet relaterat till omsättning. 
Men vi fick veta att Koden var en absolut nödvändighet för att stora investerar, jag tror det 
handlade om amerikanska pensionsfonder, skulle vara intresserade att investera i produkten 
svensk aktie på den utländska marknaden.  
 
Hur ser ert arbete i styrelsen ut rent konkret? 
 
Det första steget är naturligtvis att ledamöterna väljs ut oftast för att de är duktig på något. De 
måste kunna näringslivet och besitta några speciella kunskaper som gör dem attraktiva. På detta 
sätt blir styrelsen komplett. Vi vill att styrelsen ska ha ett utifrån och in fokus istället för inifrån 
och ut, annars är det lätt att bli hemmablind. De styrelsemedlemmar som har en gedigen erfaren-
het från näringslivet har en uppfattning om vad som är rimligt eller ej på marknaden  
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Nästa steg är att lära sig om bolaget och detta är ordförandens ansvarar. Vi har vanligtvis sex till 
sju sammanträden om året. Ett av dessa är konstituerande. Ibland kan det bli fler möten exempel-
vis vid förvärv som överstiger 30 miljoner och där ledningen måste ha ett styrelsebeslut för att 
kunna driva igenom affären.  
 
Annars har vi en agenda på årsbasis då vi någon gång om året tar upp t.ex. HR-frågor, en annan 
gång marknadsföring. Vi kan ha haft någon enkät ute bland medarbetarna där resultatet presen-
teras och sedan diskuteras. Ett annat möte handlar om någon operativ enhet som antingen går 
väldigt bra eller extremt dåligt, som kommer och presenterar något för styrelsen. Egentligen är 
det mycket fokus på ytterligheter under styrelsemöten. Vi har ett möte som är internatrelaterat 
där vi diskuterar våra långsiktiga strategier. Inför varje möte får vi ca fem dagar innan en skrif-
tlig information som ska läsas igenom. Kravet är det ska vara en helg emellan för att vi ska hinna 
skapa oss en uppfattning. Styrelsemöten tar oftast hela dagen, mellan 9 till 17.  
 
Är det något som du tycker att vi har missat och som du ser som väsentligt? 
 
Koden måste utvecklas och bli en standard. Det är först då den kan bli en levande materia. Att 
enbart redovisa på ett speciellt sätt, säger ingenting om hur bra företaget går. Det är ju samma 
sak som att säga att bara för att bolaget redovisar en resultaträkning så går det bra. Det är arbetet 
bakom rapporten som är det väsentliga. Koden är vad jag skulle säga en redovisningsprodukt. 
Idag ser nog alla bolagsstyrningsrapporter helt olika ut. Om ni studerade och analyserade dessa 
så är det något som skulle vara intressant på marknaden.    
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Bilaga 4: Intervju med Anders Ullberg den 11 april 2006  
 
Hur upplever du i egenskap av styrelsemedlem att Koden har påverkat ditt arbete jämfört 
med tidigare? 
 
Det har blivit mer formaliserat, utan att lägga en värdering om det är bra eller dåligt.  Rapporten 
om internkontroll har satt en fokus på vad egentligen internkontroll är och kräver. Tidigare har 
detta inte varit tydligt. Alla kraven som bl. a. Koden ställer kräver mer juridisk kompetens i styr-
elsearbetet. Det blir en uppstramning av styrelsearbetet och jag tror att man noga kommer att 
överväga när man avviker från Koden och argumenten för detta.  
 
Kravet gällande intern kontroll har ju redan tidigare funnits i ABL, vad är det som skiljer 
Koden från tidigare gällande lagstiftning? 
 
Den praktiska skillnaden är att styrelsen ska skriva under rapporten och uttala sig om hur väl den 
interna kontrollen fungerat. En stötestenen är att även revisorerna ska granska rapporten om den 
interna kontrollen och skriva under. Men revisorn behöver en sorts ramverk för att kunna göra 
detta, och detta hade man inte tänkt på. Därför fick kravet dispens detta år.  
 
När det gäller valberedningen så är ju de beroende av bland annat den information som ni 
i styrelsen ger dem. Vad vi kunde förstå finns det en problematik i vilken information som 
ni kan ge till dem med hänsyn till sekretess. Hur resonerar styrelserna kring detta? 
 
Styrelsen och VD bestämmer vilken information som ska lämnas. Vad som är nytt är att val-
beredningens arbete har formaliserats och att man ska redogöra för arbetet bl. a. på företagets 
hemsida.  
 
Det är heller inte alltid lätt att få till en valberedning på det sätt som beskrivs i Koden. Vi har 
exempelvis HM som har en tydlig ägarstruktur med en dominerande ägare. Varför skulle inte 
Stefan Persson som är styrelsens ordförande men också huvudägare vara med i valberedningen 
och där rimligtvis ha ett helt dominerande inflytande. Ett annat extremfall är Boliden, eller 
Skandia för den delen, som inte hade några dominerande ägare. När jag skickar ut en kallelse till 
Bolidens valberedning i oktober så vet jag inte om det kommer att vara samma storägare i 
december då vi har vårt första möte. Än mindre vet jag om valberedningen är representativ när 
förslagen läggs fram på bolagsstämman i början av maj. I Skandia blev ju valberedningens arbete 
i år stökig med snabba kast i ägandet.  
 
Valberedningens tillsättning är inte helt okomplicerad. Aktiespararnas linje är att stämman ska 
utse namngivna personer att ingå i valberedningen. Då kan valberedningen i slutändan ha svag 
förankring i ägarstrukturen men den här modellen kanske hade varit bra i Boliden och Skandia. 
Man kommer säkert att fundera över hur valberedningen ska utses, vår modell i Koden är inte så 
vanlig internationellt. I Finland och i Storbritannien är det styrelsen som nominerar styrelse-
ledamöter. Man har alltså möjligheten att återskapa sig själv hela tiden. Sett ur den synvinkeln så 
innebär den svenska Koden mer transparens i nomineringsförfarandet.  
 
När det gäller informationsgivningen så kan man inte ge valberedningen annan information än 
den som finns tillgänglig på marknaden. Det går inte att lösa det på ett annat sätt, för de stora 
ägarna skulle då få insider information vilket skulle göra det omöjligt för dem att handla med 
företagets aktier under en relativt lång tid.  
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Upplever du att ni i styrelsen har en bättre kommunikation med revisorerna idag än 
tidigare nu när Koden ställer krav på ett revisionsutskott?  
 
Det är inte säkert. De senaste åren upplever jag att styrelser varit mer angelägen om att träffa 
revisorerna. I och med revisionsutskottet blir en annan fråga aktuell. Kommer resten av 
styrelsemedlemmarna att få samma fullständiga information som den som revisionsutskottet får? 
I  SSAB hade styrelsen initialt en diskussion med revisorerna tre gånger om året, detta drogs 
sedan ner till två gånger om året sedan revisionsutskottet inrättats. I Atlas Copco som haft 
revisionsutskott hela den tid jag suttit i styrelsen ser man revisorerna endast en gång om året. 
Egentligen beror det på hur revisionsutskottet hanterar det hela, men det finns alltid en risk att de 
övriga styrelsemedlemmarna släpper lite på fokus när det gäller revisorns information. Däremot 
om det händer något, ska man inte glömma att alla i styrelsen är ansvariga. Risken med 
revisionsutskottet är att det kan bli en liten stat i staten.   
 
Hur har Koden påverkat rekryteringen av styrelsemedlemmar, för tidigare har vi läst och 
hört mycket om att man rekryterar inom en sluten krets? 
 
Hur man än vrider och vänder på den här frågan måste resultatet bli en grupp människor som 
fungerar bra ihop i styrelsen. Det nya och viktiga är väl att styrelsen ska utvärdera sitt eget arbete 
och den kompetens som finns enligt en mer systematisk och strukturerad process. Resultatet av 
denna utvärdering ska delges till valberedningen. Här lyfter man även fram vilken ytterligare 
kompetens som styrelsen behöver. Det som har då förändras är att inte bara ordföranden kommer 
med förslag på nya ledamöter utan att även ledamöterna i valberedningen använder sina nätverk. 
Rekryteringsbasen blir ju bredare på detta sätt.  
 
Upplever du att Koden tar bort fokus på det som egentligen är styrelsens ansvarsområde?  
 
Koden ger en struktur men det får naturligtvis inte gå ut över det arbete som styrelsen är satt att 
bedriva. Men det handlar om gradvisa skillnader. Däremot har företagsledningens förutsättningar 
påverkats i den meningen att det går åt mer tid till att plocka fram de rapporter som krävs för att 
styrelsen ska känna sig trygg i sitt arbete.  
 
Jag har varit med under en längre tid och kan konstatera att den starka position som VD och led-
ningen tidigare idag skjutits över mer mot styrelsen. Från ett styrelseperspektiv kan man även 
fundera över valberedningens roll. Jag har upplevt att när utländska investerare ingår i valbered-
ningen, som för dem är ett okänt fenomen, så kan de ha önskemål om att även vara med och 
fastställa de strategier som styrelsen diskuterar. Detta tror jag är helt fel. Valberedningen ska inte 
bli någon överstyrelse utan syssla med de nomineringsfrågor mm som framgår av Koden.  
 
Man kan säga att utifrån företagsledningens perspektiv så har makten glidit över mer mot styrel-
sen och utifrån styrelsens perspektiv så har ägarstyrningen kommit in lite hårdare.  
 
Vilken är din inställning till Koden nu när den har implementerats? 
 
Koden kom till under en stor tidspress. I huvudsak har den fungerat bra men allt blev inte 
perfekt. Vi i kollegiet måste vara öppna och stärka det goda med Koden och korrigera det som 
inte blev så bra. Här är det viktigt att vi inte viker oss på punkter, bara för att några inte gillar 
dem, utan Koden måste få en chans att sätta sig och vi måste ha tålamod. Det finns ett par frågor 
att fundera över. Vi har valberedningen, men den är en sak för sig och har egentligen inte med 
själva styrelsearbetet att göra. När der gäller rapporten om den interna kontrollen, så måste vi 
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tänka över vad det är vi vill uppnå med den. När det gäller kravet att styrelsen ska försäkra att de 
finansiella dokumenten, så vitt de känner till, ger en rättvisande bild av företagets finansiella 
situation så har det genererat en juridisk debatt. Min syn är att om vi inte anser oss kunna skriva 
under den formuleringen så kan vi inte heller skriva under årsredovisningen. Här blev det väl lite 
storm i ett vattenglas och ett kommande EU-direktiv innebär väl sannolikt att en likartad 
försäkring kommer att krävas enligt lag  
 
Sättet att arbeta, att regelverket inte är tvingande, är lite ovant och intressant. Om styrelsen 
tycker att någon regel inte passar i verksamheten ska detta ställningstagande förklaras. Det blir 
intressant att se hur många förklaringar som kommer att lämnas. Ett problem är möjligtvis att 
Börsen har introducerat Koden i sina noteringsavtal. Kan man ha ett kontrakt där man har rätt att 
avvika från reglerna bara man lämnar en förklaring och ska Börsen då värdera förklaringarna?  
 
Det har tidigare funnits en oro att media ska skapa en tio i topp lista på företag som följer 
Koden, hur ser du på den oron? 
 
En sådan lista kommer nog tyvärr. Media har ju tio i topp listor på allt annat så varför skulle 
koden vara undantagen? Vad man då glömmer är att en förklaring på en avvikelse är en del av 
regelsystemet. Det finns ingen styrelse som kommer att ge en ”dassig” förklaring. Innan 
styrelsen väljer att förklara en avvikelse finns en ordentlig insikt till varför just den punkten inte 
följs.  
 
För att sammanfatta, vad tycker du är positivt respektive negativt med Koden? 
 
Vad som är positivt är att Koden har gett en struktur för hur bolagsstyrning ska se ut. Den är inte 
färdig, men den har varit välgörande. Formalismen är övergående och är mer en introduktions-
problematik. Det är även bra att den är självreglerande. Hade man lagstiftat om Koden så skulle 
den ju per automatik ha blivit tvingande och statisk. Det finns en antydan till klåfingrighet i 
lagstiftningen som är tydlig nu när det ska lagstiftas om att ersättningen till ledande befattnings-
havare ska beslutas av stämman. Tidigare har det varit styrelsen som satt lönen för VD och 
Koden kräver att principerna fastställs av bolagsstämman. Att nu kräva att bolagsstämman ska 
fatta dessa beslut kan få motsatt verkan mot vad lagstiftaren nog avser. Tar vi Skandia som 
exempel så skulle nog lönen till VD ha blivit ännu mer astronomisk om stämman fått bestämma. 
Vid den tidpunkten var aktieägarna helt enkelt oroliga över att förlora sin, som dom då tyckte 
kompetenta ledning, och var villiga att gå med på än mer fördelaktiga löneförmåner. 
 
Hur ställer sig styrelsen till om de ska följa eller förklara formuleringen att flera kvinnor i 
styrelsen är eftersträvansvärt?  
 
Det är något vi eftersträvar men jag förstår inte hur man ska kunna förklara en avvikelse. 
Valberedningen ska ju motivera sitt förslag till ny styrelse och då finns det säkert många aspekter 
som man beaktat exempelvis marknadskompetens vs operationell kompetens, svensk vs utländsk 
bakgrund. Kön är endast en av de aspekter som ger styrelsen bredd. Personligen arbetar jag mer 
på att få kvinnor i ledande befattningar för att därifrån kunna ta steget upp i styrelsearbete. 
Rekrytering till styrelser måste ske baserat på individernas kompetens och förväntade förmåga 
att fungera i styrelsekollektivet. 
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Bilaga 5: Telefonintervju med Berthold Lindqvist den 11 april 2006  
 
Hur upplever du att Koden har påverkat styrelsens förutsättningar och arbete jämfört 
med tidigare? 
 
Konsekvensen är att betydligt större del av styrelsens arbete ägnas åt formalia och det blir 
mindre tid över åt det affärsmässiga. Så ska det inte vara, för att resultatet blir att antalet timmar 
för styrelsearbetet ökar och därmed måste även arvodet höjas. Resultatet blir också att tiden inte 
räcker till och man inte kan tacka ja till lika många uppdrag som tidigare. Jag har tackat ja till 
bara en styrelseordförandepost, för mer än så hinner jag inte med.  
 
Koden har inneburit mer kommittéarbete som jag i och för sig tycker är bra. Revisionsutskottet 
tar mycket tid i anspråk. Själv är jag ordförande i JM:s utskott och är även med i Securitas 
revisionsutskott. Vi träffas fyra gånger per år inför varje kvartalsrapport.  
 

- har revisionsutskottet inneburit att kommunikationsmönstret mellan revisorerna och 
styrelsen förbättrats? 

 
Fördelen är att de som sitter i revisionsutskottet tränger djupare in i risker och finansiella fråge-
ställningar, som bland annat behandlar balansräkningen och resultaträkningen. Nackdelen kan 
vara att styrelsen i övrigt inte är lika engagerade som de som sitter i utskottet. De accepterar det 
arbete som revisionsutskottet har gjort och därmed basta. Detta är problematiskt och man måste 
diskutera hur man ska lösa det.  
 
Valberedningen ligger visserligen utanför styrelsen som sådan, men är ju beroende av den 
information som ni ger dem. Vilken är din inställning till detta? 
 
Valberedningen har alltid funnits, dock i en annan form. Kvoteringsresonemanget är det mer 
övergripande för den institutionella sidan. Många gånger sitter representanter från organisationer 
som uttrycker en uppfattning om vilka ledamöter bolaget ska ha. I många fall kan de mycket lite 
om bolagets strategiska arbete och därmed borde de ha svårt att egentligen bedöma vilken 
kompetens styrelsen är i behov utav. Innan valberedningen så var det i princip ordförande som 
värdera vilken kompetens som krävdes. Visserligen representerade ordföranden på den tiden 
oftast en tung aktieägare.  
 

- vi har uppfattat det som att man tidigare rekryterade styrelsemedlemmar från en sluten 
krets, har det förändrats i och med Koden? 

 
Tidigare var det ordförande som identifierade vilka utmaningar som man stod inför och vilken 
kompetens som behövdes för att möta dessa. Då sökte man i sitt eget, och för den del övriga 
styrelseledamöters, nätverk. Utgångspunkten är att söka den kompetens som driver företaget 
framåt. Nu är valberedningen som tar hand om det, och detta innebär ju ytterligare en inkomst-
källa för konsulterna.  
 

- hur bedrivs egentligen utvärderingen av styrelsen idag? 
 
Den utvärdering som görs idag är mycket mer utvecklad än den som skedde för fem till sex år 
sedan. Då fanns det ingen systematisk utvärdering. Idag finns det ett helt annat system, det ut-
värderas de strategiska och de operativa frågeställningar, hur styrelseledamöterna bidrar och vad 
de inte kan bidra med. Utifrån denna utvärdering så ser man om det finns ett behov av en för-
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stärkning i styrelsen. Då skapas det en mer realistisk överblick och i samma process utvärderas 
även VD:n. Har han/hon svarat mot alla krav, hur duktig har han/hon varit på att utveckla 
företaget, på teamwork, kommunikation etc. Styrelsens ordförande ger sedan en individuell 
feedback.  
 
Enligt Koden så ska styrelsen ägna särskild omsorg bland annat åt att erforderliga etiska 
riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande. Vad innebär det rent konkret? 
 
Det är ett ytterligare inslag i byråkratin, därmed inte sagt att det är fel. Bolagen har policys kring 
miljön och det innebär att verksamheten ska bedrivas på ett sätt så att miljön inte förstörs. När 
det gäller etik och moral så ska man ta hänsyn till de personer man har i huset och inte diskrimi-
nera någon. En annan etisk regel är att man inte ska ha barnarbete och vara observant för korrup-
tion och att inte ta emot några mutor. Det finns en kvalitetspolicy, arbetsinstruktioner som bland 
annat reglerar vad VD:n ska göra och en finanspolicy. Det finns även en styrelsepolicy som regl-
erar hur styrelsen ska arbeta. Alla policys och instruktioner genomarbetas och värderas årligen 
av styrelsen.  
 

- skiljer det sig åt mellan olika företag när det gäller uppfattningen om vilka etiska 
riktlinjer som är styrelsens ansvar? 

 
Det skiljer sig en hel del. Små- och medelstora företag orkar inte och har inte tillräckliga resurser 
för att ägna sig åt dessa frågor. Även om de kommer upp till en viss storlek så är Koden mer an-
passad för andra och större företag. Innehållet och insatserna varierar från styrelse till styrelse. 
Det är mångt och mycket styrelsens ordförande som sätter ambitionen. Idag förekommer det ju 
att aktieägare ställer krav/frågor som handlar om i vilken utsträckning företagen har koll på 
barnarbete. Många av dessa frågor är de som dominerar opinionen just nu. De personer som 
frågar behöver visserligen inte vara en aktieägare utan det kan även handla om krav och frågor 
från allmänheten.  
 
Vilken är din huvudsakliga inställning till Koden?  
 
Jag ställer mig positivt till Koden. Revisionsinsatserna ökar säkerheten i bolaget. Det som skräm-
mer mig och många andra, är att det tar för mycket tid från arbetet med affärsverksamheten.  
 
Hur skulle du vilja se att Koden utvecklas och förändras? 
 
Koden kommer egentligen från USA med anledning av de oegentligheter som hände där. Risken 
är att det går för långt och att man försöker implementera samma lösningar här. Men man är inte 
helt överens om den interna kontrollen, vilket är en stor fråga. Näringslivet har en uppfattning 
om hur den ska se ut medan revisorerna har en helt annan. Kravet är i alla fall att man ska skapa 
system och processer för alla delar av verksamheten som revisorerna sedan ska granska. Det gäl-
ler att sätta mer krut på den interna kontrollen, som är en stor och komplicerad fråga, så att den 
blir tydligare för såväl företagen som revisorerna. Ett system liknande SOX, som tillämpas i 
USA, skulle inte vara till en fördel. 
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Bilaga 6: Intervju med Lars Otterbeck den 20 april 2006  
 
Hur upplever du att Koden har påverkat styrelsens arbete jämfört med tidigare? 
 
Man ska nog börja med att kort förklara varför det överhuvudtaget blev en kod i alla möjliga 
länder. Svaret till detta är alla de skandaler som skedde, t.ex. Enron, Worldcom och Skandia i 
Sverige. Först ledde det på gott och ont till att folk blev försiktigare och noggrannare. Alla dessa 
koder har påverkat arbetet genom en väldig ökad fokusering på formalia, vilket naturligtvis står 
på minuskontot. Alla i styrelsen blir noggrannare och tar det mer på allvar. Förut fanns det alltid 
ett antal fripassagerare i styrelser, som av olika skäl kommit med, men inte engagerade sig. Men 
de har försvunnit nu, för det inte är hållbart längre. Man har faktiskt förstått numera att man har 
ett ansvar. I de flesta styrelser är alla med i något utskott och då blir man tvungen att sätta sig in i 
en del frågor, som man annars hade kunnat glida undan. Men den stora förändringen är ökad 
fokus på formalia och noggrannhet.  
 
Vi var inne på den här med revisionsutskottet. Får styrelsen som helhet en bättre in-
formation nu när det finns revisionsutskott, eller om det blir ett utskott som sitter på mer 
information än övriga styrelsen? 
 
Revisorerna är som bekant bolagsstämmans organ och i praktiken har de rapporterat till CFO, 
d.v.s. haft honom/henne som uppdragsgivare. Genom revisionsutskotten har det tydliggjorts att 
det inte är CFO eller ens VD som är huvudmannen för revisorerna, utan det är styrelsen som 
faktiskt via sitt revisionsutskott bär det ansvaret. Därmed har det blivit betydligt mer rapporte-
ring till styrelsen. Det är olika, ibland stannar informationen i revisionsutskotten, ibland går det 
ordentligt vidare till styrelsen. Där har det blivit en oerhört ökad fokusering och som har satt 
press på både revisionerna och de anställda i ledningen. Revisionsutskottet, tror jag, är bra. Detta 
är en positiv effekt, mer ordning och reda. Själv sitter jag i Skandias revisionsutskott och det är 
fullständigt sanslöst hur mycket man måste sätta sig in i ett företag. Styrelsen kan inte längre 
säga att den inte hade vetskap om något, som den gör nu i rättegången. Detta är en positiv effekt. 
Jag tror också att ersättningsutskottet som de flesta har och som består av ca tre personer, har lett 
till ökad öppenhet. Tidigare avtalades VD:s löner och villkor mellan VD och ordförande och 
styrelsen inte alltid var delaktig. Den övergripande slutsatsen är alltså att Koden har resulterat i 
ökad transparens genom ökad formalia och noggrannhet.   
 
Det har lagts fram ett lagförslag till att stämman ska bestämma om VD:s lön, vilket jag natur-
ligtvis inte gillar p.g.a. att vi i Sverige har faktiskt en ganska bra och tydlig uppdelning. Ägarna 
agerar via stämman som i sin tur utsätter en styrelse och styrelsen utsätter VD. Dessa bolags-
organ har ganska tydliga uppgifter i aktiebolagslagen. Om lagförslaget går igenom innebär det 
att stämman ska plötsligt fatta beslut om något som tidigare har varit styrelsens uppgift, att sätta 
lönen till andra ledande befattningshavare. Då tas plötsligt bort det ansvaret från styrelsen och 
lagts på stämman, vilket naturligtvis inte är bra. Det blir oklart. Styrelsen får fatta beslut om  
100 miljoners investeringar, men kan inte sätta VD:s lön.  
 
Kan det bli så att det blir svårt att locka till sig/rekrytera någon nu VD, att man inte har 
något förhandlingsutrymme?  
 
Visst blir det så! Anställningsvillkor villkoras då av stämman och ansvarsfrågan blir oklar, vilket 
inte är bra. Vem är det som sedan utkräver ansvar om det visar sig att det var en dålig rekrytering 
eller att villkorspaketet var olämpligt, oetiskt eller olagligt? Det finns inget organ ovanpå. 
Öppenheten är bra, men inte denna aspekt. Det vi har sagt i Koden är att allt ska vara öppet för 
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stämman, men styrelsen ska bestämma. Om stämman tycker att styrelsen tar fel beslut, så får den 
då avsätta styrelsen. Anställningsfrågan är egentligen en operativ fråga.  
 
Valberedningen är en het fråga just nu och har diskuterats mycket, hur ställer du dig till 
den? 
 
I England, som är förebild för detta, har styrelsen inom sig en ”nomination committee”, en ”audit 
committee” och en ”compensation committee”. I Sverige hade vi, egentligen via aktiespararnas 
agerande de sista 15 åren, börjat försöka få bolagsstämmorna att tillsätta en valberedning, som då 
hette nomineringskommitté, så att ägarna skulle vara med och utse styrelsen, vilket är i sig 
skäligt. I Sverige har vi som bekant många institutioner som stora ägare och aktiespararna som 
representanter för småsparare. Det var så i väldigt många svenska bolag. Volvo, Skandia och 
Ericsson var relativt tidigt ute. Detta var något i den svenska koden som var annorlunda än 
brittiska förebilderna. Det vanligaste är att stämman utser valberedningen eller talar om hur den 
ska sammansättas. Jag tycker att detta är bra, för om stämman ska göra något, så är det att 
påverka styrelsens sammansättning. Men detta har lett till att svensk ”corporate governance” 
ratas ganska lågt. Ett institut som heter ISS har tillsammans med Financial Times gjort en 
”rating” av ”corporate governance” i olika länder, där Sverige kommer på plats 34 eller 35. Vi 
tycker själva att vi har en ganska bra ”corporate governance” i Sverige, men det är egentligen 
valberedningen som underkänns, eftersom den inte liknar valberedningen i England. Detta och 
en del andra märkliga aspekter hamnar på minussidan.   
 
Enligt Koden ska styrelsen ägna särskilt omsorg åt att erforderliga etiska riktlinjer 
fastställs för bolagets agerande. Vad innebär det rent konkret? 
 
Sverige, till skillnad från England, har en bra och heltäckande aktiebolagslag. Den engelska 
aktiebolagslagen är otydlig och det har med deras legala tradition att göra. Koden ska komplet-
tera aktiebolagslagen och den har dessutom principen ”comply or explain” som ledstjärna, d.v.s. 
att allt som inte följs ska förklaras. Därför blir sådana saker lite luddiga. Koden är ett sätt att 
försöka systematisera sunt förnuft. Det är rimligen förnuftigt att ta hänsyn till ”enviromental 
things” och jämställdhetsfrågor, de mjuka värdena. Men att på ett generellt plan säga exakt vad 
det innebär, är naturligtvis omöjligt, därför står det så.  
 
– Innebär det att de etiska riktlinjer, som Koden tar upp, riktas mot miljö och personal och 
inte mot styrelsen som sådan? 
 
Nej, så har jag inte sett det. Styrelsen ansvarar för att bolagen följer etiska riktlinjer, men det 
uttrycks inte så. ”It goes without saying.” Det kommer nu ett förslag från FN som Cofi Annan 
har skrivit under. Det riktar sig till de institutionella ägarna så att de ska i sin egenskap av ägare 
se till att företagen ”take social responsibility and environmental concern”. Det är ett tecken på 
sådant som många tycker är viktigt och angeläget och det gäller väl de flesta som tänker. Men att 
skriva det på ett annat sätt blir väldigt svårt. Bolagens ändamål är ju att tillfredställa kundernas 
behov och tjäna pengar på det, så fungerar i alla fall marknadsekonomin. Sedan finns det rest-
riktioner på t.ex. användningen av barnarbete etc. Men att göra restriktionerna till mål, blir 
genast fel. Då kommer vi tillbaka till det skråtänkande som vi hade för 200 år sedan, som att t.ex. 
rädda flygbolag för att de har ett fantastiskt socialt ansvar genom att de transporterar människor 
till Arvidsjaur. Det är förvisso bra, men görs inte det med lönsamhet, så ska det överhuvudtaget 
inte göras alls. Det blir då staten som får betala och pengarna tas från något annat håll. Därför är 
det fel att göra restriktioner till mål. Sedan går inte det att förutse. Det ska vara precist skrivet i 
lagtexten för att kunna åtala, döma och överklaga. Men Koden är inte sådan.   
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– Är det nästan lika flummigt som att eftersträva en jämnare könsfördelning?  

 
Vi visste att det var någon lag på gång, så att det inte blev en stor debatt om det. Det är ganska 
fascinerande, tycker jag, vad som har hänt med det. Den är inte lika het som för ett par år sedan, 
kanske för kvinnor i 50+, men för unga tjejer är inte det här en stor fråga, men jag kanske ändrar 
uppfattning. Ett exempel på detta är att jag har haft en professor på finansiering på Harvard som 
hette Rita Rodriges, hon var svart, från Columbia, hon var tjej och alla studenter älskade henne, 
hon var jättebra. Men hon blev inte befordrad eftersom alla kolleger visste att hon var inkvote-
rad, inte att hon var duktig. Det är väldigt orättvist, men det är det som riskeras med kvoteringen. 
 
Hur har Kodens krav på antal oberoende medlemmar i styrelsen påverkat styrelsens 
arbete och förutsättningar? 
 
Syftet med det är att man ska få en allsidigare bedömning av frågeställningar än om styrelsen 
bara består av huvudägaren och hans kompisar, så kallade jaktkamrater. Det funkar ganska ofta. 
Det är klart att det finns något tillfälle där det har varit svårt att enas om oberoende personer och 
därför fått in personer som inte varit bra, men de kan bytas ut efter ca ett par år. Vi har en annan 
oberoende definition än i England. Vi är ett litet land och det är inte alltid så lätt att hitta obero-
ende personer och som dessutom kan något om affärsverksamheten. Vi skrev att minst två per-
soner ska vara oberoende. Det var inte i procenttal utan antal personer, för sitter man ensam så är 
det väldigt svårt att driva en uppfattning. 
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Hur ofta förekommer det sig att en styrelsemedlem reserverar sig? 
 
Nästan aldrig! Här skiljer sig företag från det politiska livet, där man ska profilera sig för det 
man tycker. En gång har jag varit med om det. Styrelser försöker enas och är det så att man inte 
kan enas så bordlägger man frågan och utreder vidare eller resonerar och så ses man igen efter en 
månad och då brukar man kunna enas. Det är inte bra att reservera sig, för styrelsen ska fungera 
som ett lag och ta gemensamma beslut. Om det finns risk för reservationer så är det bättre att låta 
bli och låta frågan mogna till.  
 
– Vad innebär det rent konkret att reservera sig?  
 
Det innebär att i protokollet antecknats att någon inte stödjer ett beslut. Ibland finns det sakliga 
skäl att reservera sig, men i längden betyder det att man inte vill vara delaktig. Hur det förhåller 
sig med ansvaret till sist, vet jag inte om. Ibland finns det väldigt starka känslor om vissa frågor 
som t.ex. kärnkraft eller cykelbanor, men då ska man överhuvudtaget inte vara med i en sådan 
styrelse. Bättre att avgå.  
 
Vilka överväganden gör man idag jämfört med tidigare när man får en förfrågan om att 
vara med i en styrelse? 
 
Förstår jag vad som är viktigt att förstå? Man kan vara expert på finansiella frågor, teknisk ut-
veckling, kommunikation eller annat, men styrelsen som lag ska ha kompetensen. Man behöver 
inte kunna allting men man ska fråga sig om man kan bidra med något i styrelsen. Samtidigt ska 
sakfrågorna vara intressanta, det tror jag är viktigt. Sedan ska det tas hänsyn till intressekonflikt-
er, formellt jäv eller andra viktiga frågor. Jag har förmodligen hamnat fel om jag som fredsaktiv-
ist är styrelsemedlem i ett bolag som tillverkar krigsmaterial. Det finns en möjlighet att tacka nej 
när man får en förfrågan. Det är inte en medborgerlig plikt. Varför tackade jag ja till Skandia nu i 
våras? När jag fick förfrågan, hade Old Mutual 70 % av aktierna och så fanns det lite svenska 
institutioner kvar. Jag tyckte att det var intressanta frågeställningar som kommer att behandlas 
och jag tror att jag kan bidra.   
 
Vilken är din inställning till Koden? 
 
Koden, tycker jag, blev en nödvändighet p.g.a. de här skandalerna och det faktum att den finan-
siella världen fungerar med investerare som sitter förvaltar andras pengar i olika fonder runt om i 
världen. Om Sverige inte haft en kod så skulle de stryka Sverige från listan om länder där man 
investerar i, för så fungerar den finansiella världen. Den kommer inte att förhindra nya skandaler, 
men den lyfter upp några frågor som är viktiga att försöka diskutera. Koden är en levande mate-
ria, den är inte lagstiftning. Varje ord i koden är inte vägd på guldvåg som man gör i lagen, den 
är mycket lösare, därför kommer det med tiden att ändras, kanske kompletteras eller förenklas. 
Det blir ju så i ljuset av den erfarenhet man lever i. Den här bolagsstämmosäsongen är den första 
där vi testar Kodens utfall. Kollegiet kommer att följa upp vilka konsekvenser Koden har haft, 
även journalister och andra forskare. Det är viktigt att ta till sig allting som kommer fram. Vilka 
delar av Koden var direkt olämpliga, otydliga eller onödiga? Redan nu har det gjorts ändringar i 
rapporten om intern kontroll som blev så otymplig att den var lika bra att ta bort.  
 
Om vi återigen kopplar det till det internationella perspektivet så har Sverige en annan aktie-
bolagslag och tradition till skillnad från den anglosaxiska/engelska normen. T.ex. är förvalt-
ningsberättelsen i de svenska årsredovisningarna i allmänhet ganska omfattande och revisors-
granskad. Det är inte normalt i England. Därför blir bolagsstyrningsrapporten, som också ska 
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med i årsredovisningen, överlappad av förvaltningsberättelsen. Samma gäller rapporten om den 
interna kontrollen, den delen av notapparaten om ersättningar och annat. Dån ställs det frågan 
om hur nödvändigt allt detta var.  
 
– Du säger att Koden var nödvändig, men inte önskvärd, vad menar du med det? 
 
Det är bäst med en klar och tydlig lagstiftning och att det inte sker några överträdelser, men 
tydligen räckte det tydligen inte. I den amerikanska traditionen är det ju allt som inte är förbjudet 
är tillåtet. I Sverige och även i en stor del av Europa har vi ”god sed”, lite lösare men som i stort 
sett funkar.   
 
– Det har funnits en oro dels när det gäller den interna kontrollen tidigare då och att det 
skulle bli som SOX igen, samt det här med följ och förklara, om man väljer att förklara, så 
finns det ingen som kan bedöma dessa förklaringar och det blir upp till massmedia att 
bedöma. Finns sådana diskussioner bland er i styrelsen?  
 
Balansen mot SOX är den svåra frågan. Funkar inte det med självreglering, så blir det SOX även 
här i Europa. Om det blev så, vore det ett elände, för SOX är väldigt tungrott och dyrt, och för-
modligen inte bättre. När det gäller följ eller förklara så finns det inte någon dömande instans. 
Näringslivets börskommitté (NBK) utfärdar regler, aktiemarknadsnämnden dömer. Det är tydligt 
och klart när det är lag. Här är det journalisterna som dömer och aktieägarna kan rösta med 
fötterna. Detta är självregleringens stora nackdelar, men vilka är de andra alternativen? Annars 
måste man ju gå in och skriva en tydlig lag med sanktioner och det har vi sagt att det tror vi inte 
är nödvändigt. Återigen, det där med ”explain”, där får man också se vad det är för kvalitet i de 
förklaringar som lämnas. Det räcker inte att säga att vi inte gillar detta. Jag sitter i Lindex styrel-
se och Lindex har ju brutet räkenskapsår så vi hade bokslut i september, eller augusti. Då gjorde 
vi årsredovisningen som kom under hösten, där vi följde det här i möjligast mån och det tyckte 
jag var intressant att följa. Då var det 90 stycken ”items” där vi fick fråga oss om vi hade följt 
koden eller inte, och sex punkter förklarade vi. Enkla, raka förklaringar och det var inga 
kommentarer kring det. Nu vet jag inte om Lindex årsbokslut är så ointressant, men det är bra 
om det förklaras en del för då fungerar koden. Många skriverier har kommit ut kring att Koden 
är omöjligt, fel och dum och att allt kan gå åt helvete. Det är klart, det får man väl tycka och 
visst, det hade kanske varit bättre utan, men…  
 
Vad tycker du är positivt respektive negativt med Koden? 
 
Att Koden har lett till öppenhet är positivt. Positivt är det även när det gäller ersättningar och 
avskrivningsregler, fast det är IFRS. Det negativa är att den är tidskrävande och den göder 
revisorer och jurister. Den är en BNP-ökning i sig, men det kanske inte var syftet med Koden. 
Det andra som händer är att det är så bråttom med allting, Koden är nyskriven och vi har nu 
precis det första testresultatet. Redan nu finns det de som talar om att det går åt skogen. Det 
kanske är mycket som ska ändras, men först måste vi se om den funkade. Det är synd om lag-
stiftningen springer i väg så att självregleringen aldrig får en chans att visa att om den funkar 
eller inte. Det finns många lagförslag om kvotering, ersättning, och det finns ju nu ”take-over” 
regler som fanns i NBK förut, som nu också har blivit lagförslag. Det är lite synd faktiskt. Hade 
självregleringen kunnat hålla, så tror jag att det hade varit en poäng just för att förhindra SOX 
liknande utvecklingar. Jag tror att det tar ungefär 2-3 år att se koden fungera på riktigt. Efter den 
här bolagsstämmosäsongen tror jag att de flesta kommer att säga att de nästa år gör rapporten till 
en del av förvaltningsberättelsen. Sedan tänker man ett tag på det och sedan kanske man nästa år 
säger att vi inte tar med den i den tryckta årsredovisningen, utan den finns på hemsidan, och så 
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nästa år så har man tagit bort den helt, och det leder till en ny skandal så kommer ingen att säga 
någonting om det.  
 
Tycker du att vi har missat något? 
 
Jag vet inte det eftersom jag ser bara era frågor och inte vet hur ni ska skriva uppsatsen, men åter 
igen är det viktigt att ha någon sorts perspektiv. Tänk alltid på anledningen till att Koden kom. 
Det berodde alltså på övertramp och skandaler. Den kom för att förhindra skandalerna. Den har 
ju den engelska koden som förebild, den är ju nästan en kopia av den och det medför problem. 
Eftersom vi har en aktiebolagslag i Sverige som faktiskt täcker väldigt mycket av sådant som 
inte täcks av den brittiska aktiebolagslagen så behöver inte den här koden upprepa det som står i 
lagen. Det finns de som ser bara ser Koden och som har glömt det där. Sedan är det där med att 
vi är ett litet land med sfärer som Wallenberg. En stor aktieägare i England har bara 1 % av 
aktierna medan här har en stor aktieägare kanske 25 % eller 30 %. Så de här oberoende frågorna 
kan inte fungera lika bra här som där. Det finns alltid möjligheter till jäv och sådant, det får man 
leva med när man bor i ett litet land. 
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Bilaga 7: Intervju med Meg Tivéus den 21 april 2006  
 
Hur upplever du i egenskap av styrelsemedlem att Koden har påverkat ditt arbete jämfört 
med tidigare? 
 
Det ena är att idag finns det revisionskommittéer i nästan alla börsnoterade bolag. Själv sitter jag 
i två sådana, i Billerud och Swedish Match. Koden har påverkat styrelsens arbete och även det 
arbete som görs i revisionsutskotten, där vi försöker följa alla detaljer Koden. Därmed har den ju 
en viss inverkan och den innebär en väsentlig ökad arbetsbelastning på grund av utskottsarbeten. 
Jag kan ibland tycka att Koden är kanske för ambitiös när det gäller de små företagen. Resurs-
erna finns helt enkelt inte för de mindre bolagen. Koden riktar sig till både de företag som är små 
och till börsjättarna som är värda flera hundra miljarder.  
 
Har kommittéerna förbättrat den information som styrelserna idag får? 
 
Det har blivit mer struktur och fokus på interna kontrollen, vilka policys som gäller både i styrel-
serna och i revisionsutskotten.    
 
Finns det inte en risk att revisionsutskotten får mer information i förhållande till övriga 
styrelseledamöter? 
 
Ja, den risken finns. I Billerud ville vi först att alla styrelseledamöter skulle ingå i revisionsut-
skottet, men det är inte hållbart. Idag gör revisionsutskotten oftast ett gediget arbete, som annars 
hade tagit för stor kraft från styrelsen. Detta gör att någonstans förlitar resten av styrelsen sig 
ändå på det arbete som revisionsutskotten gör. I praktiken så har revisionsutskottet möten på 
förmiddagen och sedan fattar styrelsen som sådan beslut utifrån mötets resultat. Men då vet de 
övriga i styrelsen att tre eller fyra personer lagt ner ett gediget arbete på frågorna, vilket är en 
säkerhet. Styrelsen måste få tid och utrymme till att ägna sig åt sitt primära arbete uppgift vilket 
är det strategiska arbetet. Därför tycker jag att utskotten är bra.  
 
Det talas mycket om valberedningen, vad tycker du om den?  
 
Det är bra att rekryteringsförfarandet har professionaliserats och att det görs en analys av vilken 
kompetens som behövs i styrelsen. Via headhunters rekryteras det idag från en mycket bredare 
marknad. Jag sitter i en styrelse där vi just i veckan fått två nya styrelseledamöter, varav en från 
England. Språket har övergått till engelska, men det är bra, tycker jag.  
 



 60

Enligt Koden så ska styrelsen ägna särskild omsorg bl. a åt att erforderliga etiska riktlinjer 
fastställs för bolagets uppträdande. Vad innebär det rent konkret? 
 
Dessa riktlinjer utmynnar till olika policys i företaget, allt från personalpolicy till etisk policy 
t.ex. att produkterna som företagen säljer inte ska ställa till med allt för stor skada. Idag talar man 
nog inte så mycket om etiska riktlinjer, utan mer om policys.  
 
Hur påverkas styrelsens arbete och förutsättningar av Kodens krav på antal oberoende 
ledamöter? 
 
Kravet på fler oberoende ledamöter är bra, tycker jag. I bolag med stor ägarinflytande så kan det 
bli konflikter, men jag tycker att det behövs oberoende ledamöter. Styrelsens arbete påverkas 
inte så mycket av det. Styrelsens uppgift är i första hand att tänka på företaget och inte ägar-
intressen.   
 
Hur ofta förekommer det att en ledamot reserverar sig eller invänder mot ett beslut? 
  
Relativt sällan, det hör mer ihop med föreningslivet. I företag har man en ambition att vara 
överens i högsta grad. Reservationer i bolag visar i grunden att det finns ett problem i styrelsen. 
Även om man skulle reservera sig i ett beslut så är man i mina ögon ändå ”skyldig” för de 
konsekvenser som beslutet leder till. Känner man väldigt starkt i någon fråga, bör man i stället 
lämna styrelsen. Det förekommer att en styrelseledamot inte kan rösta i vissa frågor på grund av 
bland annat jäv, men då får han/hon lämna rummet medan frågan diskuteras.  
 
Vad tycker du att man ska tänka på idag innan man tackar ja till en förfrågan att ingå i en 
styrelse? 
  
Man ska tänka på att det har blivit en tung arbetsbelastning, bland annat p.g.a. av allt utskotts-
arbete och att idag tas en större del av det strategiska arbetet. Det är dubbelt så mycket arbete 
som tidigare. Ansvaret har blivit tydligare och det kräver mycket större engagemang. Jag arbetar 
heltid med styrelsearbete. Du måste vara påläst och hela tiden hålla dig á jour med vad som 
händer på de olika branscherna genom att gå på olika arrangemang etc., hålla sig informerad helt 
enkelt. Tidigare kunde en styrelseplats primärt ses som ett eget kontaktnät.  
 
Vilken är din inställning till Koden och hur vill du att den ska utvecklas? 
 
Min inställning till Koden är i grunden positiv, men det behöver differentieras mellan stora och 
små företag. Den är för tung för små företag. Det måste tittas över vad som är rimligt. Revisions-
byråerna har utlyst olika tävlingar, så det är svårt att välja alternativet förklara. Många bolag kan 
nog känna sig mer eller mindre tvingade att följa. Jag skulle nog vilja se att Koden utvecklades 
på så sätt att man tittade över de mest arbetstunga och krävande arbetsmomenten och justerade 
dessa för mindre bolag.  
 
Vad upplever du som positivt respektive negativt med Koden? 
 
Det är positivt att det har kommit en kod och att den har medfört att man ser mera seriöst på 
styrelsearbetet. Det krävs utbildning för att sitta i styrelser i börsnoterade företag idag och jag 
tycker att det är en nivåhöjning.  
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Vad är din inställning till det att Koden säger att man ska eftersträva en jämnare 
könsfördelning? 
 
Idag handlar det väldigt mycket om att man ska ha olika kompetenser, man ska ha båda könen, 
olika kompetenser, olika åldrar. Jag är av den uppfattningen att man ska eftersträva en bredd och 
variation i styrelserna. 
 
Finns det något som vi har missat, tycker du?  
 
Jag satt med i ”Den bästa bolagsstyrningsrapport 2004”, där vi tittade på olika sådana kriterier 
om trovärdighet och fullständighet, värdeskapande och begriplighet och bedömde olika års-
redovisningar utifrån de synpunkterna. Väldigt mycket av det som står i den här broschyren 
tycker jag är viktigt. 
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Bilaga 8: Intervju med Per-Olof Eriksson den 24 april 2006  
 
Hur upplever du i egenskap av styrelseledamot att Koden har påverkat styrelsens 
förutsättningar? 
 
Arbetet är nu mer tidskrävande och formalistiskt. Så småningom ser vi om det blivit bättre.  
 
Vad kan du säga om valberedningen? Hur upplever du det? 
 
Valberedningen har funnits länge. Koden har lett till en formalisering av det. Jag sitter i Volvos 
styrelse och där har valberedningen funnits sedan 7-8 år tillbaka. Tidigare fungerade det på det 
viset att en så kallad ledande aktieägare föreslog nya styrelsemedlemmar som sedan godkändes 
av bolagsstämman. I och med Koden så publiceras de nominerade i förväg. Det har även blivit 
praxis att inte bara den ledande aktieägaren, utan också de som står närmast i storlek, har en 
diskussion och sedan publicerar deras förslag offentligt. 
 
I och med Koden så bildades t.ex. revisions- och ersättningsutskott. Hur ställer du dig till 
dem? Är de bra eller dåliga och i så fall varför? 
 
Traditionellt sett så var det ordföranden som tidigare skötte ersättningsutskottets uppgifter. Men 
pensionsfrågorna idag är rätt komplicerade jämfört med tidigare, därför är det bra att fler per-
soner utreder de frågorna. Det är styrelsen som beslutar om den verkställande direktören. Ut-
skotten är bara förberedande och detta är en förbättring, dock inget nytt. Redan tidigare var vi 
bekanta med olika utskott, eftersom många sitter i utländska bolag som t.ex. i USA.  
 
Revisionsutskottet är både på gott och ont. Min personliga åsikt är att i små och relativt homog-
ena styrelser, kan alla medlemmarna behandla dessa frågor. Annars blir det något slags A och B 
lag, vilket inte nödvändigtvis är bra. I stora styrelser kan det till och med vara en sorts finess att 
ha utskott som går djupare in i dessa frågor och andra krav Koden ställer, t.ex. en jämnare köns-
fördelning bland styrelseledamöterna. Jag är styrelsemedlem även i Volvo, som påverkas av 
SOX i och med att den är noterat även i USA. Denna lag ställer höga krav på bland annat den 
interna kontrollen och det skulle bli ”mördande” om alla i styrelsen ska behandla en sådan fråga. 
Därför är det bra ett revisionsutskott.   
 
Tycker du att i och med revisionsutskottet har kommunikationen mellan styrelse och 
revisorer förbättrats, eller är det så att det är vissa personer som sitter i utskottet som får 
den mesta informationen? 
 
Visst är det så! Men hela styrelsen träffas minst två gånger om året, därav ett av mötena vid 
bokslutstillfället i februari och ett annat möte i samband med bolagsstämman.   
 
Jag vill komma tillbaka till ersättningsutskottet. Det finns ett lagförslag om att bolags-
stämman ska ta hand om frågorna om ersättning till ledande befattningshavare och andra 
befattningshavare. Kommer det fortfarande att finnas ett behov för ersättningsutskott att 
bereda frågorna? 
 
Det är jag övertygad om. Bolagsstämman kan inte ha kunskaper i den frågan, d.v.s. att de inte 
känner till förutsättningarna. Jag är emot en lag. Styrelsens uppgift är att se till att bolaget går 
bra, men dess absolut viktigaste instrument är att tillsätta och avsätta VD:n. Om styrelsen inte 
har rätt att bestämma VD:s ersättning, så har den förlorat sitt instrument. Det är helt orealistiskt 
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om bolagsstämman ska bestämma över val av VD. Om det mot all förmodan blir ett lag, så ställs 
ännu högre krav på förberedelse och beskrivning. Bolagsstämman kommer i alla fall i 90 av  
100 % av fallen att godkänna alla förslag som ges. På alla bolagsstämmor idag beskriver ord-
föranden för ersättningsutskottet, som oftast är styrelseordföranden, de principer som finns och 
följs. Där diskuteras att VD:n ska ha en konkurrenskraftig lön, taket för den rörliga lönen, del-
tagandet i aktierelaterade program och pensionsvillkor enligt vissa principer. Men det förblir 
principer, eftersom de exakta villkoren ändå bestäms vid anställningstillfället.  
 
Vad kan du säga om Kodens inverkan på styrelsens arbete som sådan? 
 
Mer tid går åt, i synnerhet när man arbetar med SOX. Men jag är övertygad att det kommer att 
svänga tillbaka och att styrelsen kommer återigen att koncentrera sig mer på affärerna än på for-
malia. Vi befinner oss i en övergångstid. Bolagsstämman blev tråkiga förra året och hälften läm-
nade salen innan allt var färdigt. Detta p.g.a. att efter VD:s efterlängtade tal, berättade ordför-
anden om alla principer och sedan var revisionskommitténs ordförande tur att berätta om andra 
principer. Trots att kodens syfte är transparens och öppenhet, så klarar inte vanliga människor all 
formalia. I slutändan står det allting i årsredovisningen. Jag tror att nästa gång blir annorlunda. 
 
Vad gäller styrelsens sammansättning, hur har Koden påverkat den? 
 
Det ska tas hänsyn till oberoendefrågorna, men det går även att förklara enligt principen följ eller 
förklara. Jag lämnade SSAB efter 20 år, men anledningen till det var inte att jag var beroende, 
vilket jag var enligt Koden, utan för att jag kände att jag hade gett mitt bidrag. Jag fyller snart 70 
år. Man kommer att vara mer praktisk. Just nu är det kvinnodebatten som har större påverkan.  
 

- Hur ställer du dig till punkten att en jämnare könsfördelning bör eftersträvas?  
 
Jag läser faktiskt inte den delen av Koden som säger att en jämnare könsfördelning bland 
styrelsemedlemmarna ska eftersträvas. Det går alltid att förklara. Det ska strävas efter den bästa 
styrelsen som finns, inte efter att ha fler kvinnor i styrelsen för synens skull. Kvinnor ska där-
emot sträva efter ledande befattningar inom företaget och därmed lära känna verksamheten först, 
annars kommer de aldrig att lära sig någonting runt bordet i styrelsens sammanträdesrum. Styr-
elsemedlemmen bör ha en viss intuition som utgörs av livserfarenheter och erfarenheterna i detta 
fall är bra kännedom om företaget, om VD etc.  
 
Vi har berört lite frågan om oberoende ledamöter. Du var beroende ledamot i SSAB, men 
nu är du oberoende här på ASSA Abloy. Vad är det för svårigheter som man stöter på när 
man är oberoende jämfört med när man är beroende?  
 
För det första så ska det vara klart att en beroende ledamot inte ska sitta i ersättningskommittén. 
Teoretiskt sett råder det då ett jävigt förhållande. Vår viktigaste uppgift är att avgöra om vi har 
en bra ledning i företaget. Komplikationen med detta är att om jag känner VD:n väl, kan inte jag 
se hans/hennes brister. Men detta kan ses på ett annat sätt, nämligen att jag kan snabbt fånga de 
fel som VD:n gör, om jag har känt honom/henne ett tag.  
 
Kan du bordlägga en fråga trots din position som oberoende, eller tycker du att din 
uppfattning inte stämmer överens med resten av styrelseledamöterna?  
 
När styrelsen bedömer exempelvis investeringar så är vi där i egenskap av individer som kan ha 
olika synpunkter. Det faktum att man kan bolaget bra och att man har varit med länge tror jag 
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inte ändras, oavsett om det kallas för oberoende eller beroende. Det handlar mer om att kunna 
bolaget och businessen.  
  
På vilket sätt kan styrelsen tillgodose alla aktieägarnas intresse, stora som små?  
 
Den är en oerhört viktig fråga och där finns en svår balansgång att ta hänsyn till. Det är mycket 
skäligt att representanter för de stora aktieägarna sitter med i bolaget, eftersom de vill att det ska 
gå bra för företaget och därmed bevaka sin investering. Samtidigt står det mycket tydligt i aktie-
bolagslagen att styrelsen inte ska ta beslut som kan skada någon aktieägarkategori oavsett stor-
lek. Av egen erfarenhet kan jag påstå att jag aldrig någonsin har haft problem med att tänka på 
alla aktieägarkategorier. Det har pågått en debatt i tidningarna om denna problematik, nu när 
exempelvis Investor, eller rättare sagt EQT, lägger bud på Gambro. Att det möjligen skulle ligga 
något snett i deras bud. Men lägger de ett bud som accepteras av alla aktieägare så ska beslutet 
respekteras. Tidigare kunde man stötta på svårigheter i samband företagsuppköp, då man var 
tvungen att samla 90 % av rösterna för att få igenom ett beslut. Den resterande 10 % hängde med 
efteråt. Nu för tiden räcker det med 2/3 delar (67 % av rösterna) för att få igenom ett beslut. Här 
har det försökts att kringgå 90 % regeln, det debatteras det mest om. 
 
Enligt betänkandet lyfts värdet av etik fram som det mest förtroendegivande åtgärden. Vi 
kan se i er bolagsstyrningsrapport att etik är en av de fyra hörnstenen som har en central 
roll inom koncernen. Vad innebär det rent konkret? 
 
Det är en komplicerad fråga och svaret blir säkert lika komplicerat. I många år har jag varit VD i 
fler företag och jag har alltid försökt att vara en god förebild för andra, eftersom jag har trott att 
alla i företaget följer mitt agerande. Därmed försöker jag sprida samma känsla i hela företaget. 
Jag får aldrig någonsin ertappas med fingrarna i syltburken. En form av etikstyrning är alltså att 
jag uppträder på ett sätt som jag tror är etiskt. Samtidigt måste det alltid finnas i åtanke att inte 
alla uppfattar etik på samma sätt. Problematiken ligger i det att det kan skilja sig lite mellan upp-
fattningarna som exempelvis en kristen, en antikristen eller en muhammedan har om etik. Det 
allra allvarligaste nu i debatten är att man försöker rita en karta som inte överensstämmer med 
verkligheten. Vi måste acceptera att det sätt som vi använder för att driva affärer här i Sverige 
skiljer sig lite från andra länders, därmed inte sagt att vi i Sverige är bäst. Vi försöker skriva 
etikkoden utifrån vad majoriteten av oss i Sverige tycker. Många andra länder delar inte samma 
åsikt som oss, därför måste vi försöka hitta någonting gemensamt och anpassat. Utan att avslöja 
några företagsangelägenheter kan jag berätta att det väcktes en debatt i Sydafrika då jag var VD 
för Sandviken. ”Lämna Sydafrika!” – lydde rubrikerna i media. Vi tillsammans med SKF kunde 
inte bara överge fabriken och därmed flera års verksamhet. Det blir knappast bättre om vi lämnar 
resten åt befolkningen runt omkring. Därför bestämde vi att vi skulle fortsätta styra företaget 
genom att respektera landets regler och lagar, samt respektera folket där på ett enligt oss värdigt. 
Vi lämnade aldrig Sydafrika och vi fick minst lika bra betyg som andra. En ny debatt började då 
Sandvik levererade utrustning till en gruva i Sydafrika och det enligt media skulle förtrycka den 
lokala befolkningen. Men är det bättre om vi säger emot landets regering och lagar? Den typen 
av etik delar inte jag. Vi måste hitta något praktiskt och som stämmer med andras uppfattning.  
 
Vad bör man tänka på idag till skillnad från tidigare, när man får en förfrågan om att bli 
styrelseledamot? 
 
Jag har fått förfrågan flera gånger och därmed har en viss erfarenhet av detta. Jag tackar inte ja 
om jag inte förstår verksamheten. Just nu sitter jag även i Södersjukhusets styrelse, trots att jag 
inte har mycket kunskap om verksamheten, men där vill de ha det industrialistiska perspektivet 
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som jag har. Mitt bidrag där är begränsad. Min synsätt på det hela har inte förändrat jämfört med 
tidigare. Jag undviker också uppdrag på bolag som inte agerar inom lagens råmärken.  
 
Vad är din huvudsakliga inställning till Koden och hur vill du se att den förändras? 
 
Tiden krävde att det kom någon skriven kod. Men tiden kommer kanske att visa att liksom SOX, 
så blev det en del överslag. Även Koden kan ha aspekter som inte är praktiska, vilka jag hoppas 
kommer att förändras. Visserligen finns principen följ eller förklara och vi på Assa Abloy har 
faktiskt förklarat bland annat punkten om ersättning till VD. Förklaringen blev att det handlar om 
vårt instrument att styra bolaget och att vi inte kan vänta på att bolagsstämman ska godkänna 
detta. Jag tror att några aspekter i Koden inte kommer att överleva. Exempel på detta är kravet på 
en separat rapport om intern kontroll, vilken är lite påverkat av SOX 404. Den hör hemma i 
bolagsstyrningsrapporten. Det är inte möjligt att skriva en bolagsstyrningsrapport utan att tangera 
den interna kontrollen. Det är en del av styrningen, därför har jag lagt ner lite mer tid på att för-
klara. Jag hoppas att efter utvärderingen av Koden i höst, kommer denna del att förändras.  
 
Hur skulle du sammanfatta vad som är positivt och negativt med Koden?   
 
Positivt är det att Koden har tvingat styrelser att tänka igenom en del frågor och förstå vikten av 
dem, samt att ingen skada har skett för företagen i och med principen följ och förklara. Sverige 
lider inte av att ha en kod som inte kostar företagen mycket att implementera. Däremot SOX är 
väldigt dyrt för den skrevs väldigt fort. Det finns inte så många rader skrivna om intern kontroll 
men bakom framtagandet av en rapport om intern kontroll ligger det ett oerhört stort arbete. I 
USA finns en övervakningsmyndighet för revisorerna, som ställer stränga krav. Enligt beräk-
ningar så kan SOX kosta ett företag mellan 500 miljoner och en miljard pengar, som annars 
skulle delas ut till aktieägare eller användas till nya investeringar. I princip är varje process så 
detaljerad, så att om man programmerar en apa så ska det kunna klara av det. Men det är bättre 
med tänkande människor än en ”ap-automatik”. Framförallt är det ett väldigt jobb bakom alla 
detaljeringar. Det är också så att innan man är inne i tänkandet med Koden, och innan den har 
tillämpats ett tag, så reagerar man på olika sätt. Vissa är noggrannare än andra. Det är samma sak 
vid revision, där vi inte kan be revisorerna att titta på alla punkter, för då skulle deras arvode 
kosta mycket för oss. Men vi vill att de ska granska allt, så när vi har summerat alla siffror, får 
det inte bli mer än X kronor fel. Även när det gäller den interna kontrollen ska endast de farliga 
ställena kontrolleras.  
 
Koden kom ju som sagt för att tiden krävde den. Vad är det mest förtroendegivande 
åtgärden? 
 
Koden i sig, tror jag, är förtroendegivande, men den inte kommer att hindra fler skandaler. Vad 
jag kan bedöma, så hade inte Koden upptäckt skandaler som Enron i USA och Parmalat i Italien. 
Människor som letar efter sätt att gå runt Koden kommer att göra det även i fortsättningen.  
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Bilaga 9: Intervju med Christer Zetterberg den 28 april 2006 
 
Hur upplever du i egenskap av styrelsemedlem att Koden har påverkat styrelsens arbete 
och förutsättningar jämfört med tidigare? 
 
Koden har komplicerat arbetet i väldigt hög grad i form av formalia som måste hanteras från 
styrelsen. Nu finns det många rapporteringssystem och aspekter som har varit självklara för 
styrelsen har formaliserats. Tidigare har vi ändrat ett rapporteringssystem om vi inte var helt 
nöjda med det. Nu ska vi alltså arbeta igenom dessa system, dokumentera dem, förklara varför 
de ser ut på ett visst sätt och dessutom vidimera att vi är nöjda med deras kvalité.  
 
Koden har medfört mycket positivt, t.ex. transparens, villkor och ersättningar, att styrelsen tar 
beslut om villkor för ersättning till företagsledningarna etc. Dessa är några av Kodens fördelar. 
Men den har skjutit över målet för en del företag. Här finns det en tendens till överbyråkrati-
sering som har lett till tidskrävande frågeställningar och det blir allt svårare att hinna med bo-
lagets viktigaste uppgift, nämligen affärsverksamheten. Därmed har det skett en omdisponering 
av tiden. Styrelsen får lägga ner mer tid. I någon mån har ersättningsnivåerna till 
styrelsemedlemmar avspeglat att det går åt mycket mer tid för styrelsearbetet. Ansvarsfrågorna 
är mer uttalade. Det kommer väl att ta några år tills vi finner oss till rätta. I början var de flesta 
alerta och villiga att göra allt som Koden kräver, men med tiden har även det attityden blivit mer 
avslappnad. Styrelserna koncentrerar sig ändå på det de tycker är viktigare. Det finns alltid följ 
eller förklara. Där tycker jag att jag har mött en attitydförändring som är ganska välgörande. 
Man ska inte leva upp till alla byråkratiska mål, bara för att de står i en kod.  
 
Vi har följt implementeringen av SOX i USA och det senaste halvåret har det pågått en stor 
debatt om att bolagen har ägnat sig åt formalia och inte åt företagets tillväxt. Tillväxten har även 
sänkts av de kostnader företagen har haft för att implementera lagen. Därför måste vi i detta 
avseende hitta en balans. Kostnaderna för hantering av koden är betydande. 
 
Lundbergs har varken valberedning eller revisionsutskott, varför inte det? 
 
Lundbergs är inte så representativt eftersom huvudägaren äger mer än halva bolaget och innehar 
89 % av rösterna. Därför är det inte särskilt meningsfullt att ha en valberedning. Hela styrelsen är 
också utskott.  
 
Hur ställer du dig till valberedning och utskotten, för vilka ställs det krav i Koden?  
 
Själv är jag ordförande på två börsbolag och ledamot i ytterligare två bolag. Där har vi både 
valberedning, med de stora aktieägarna, men även revisions- och ett ersättningsutskott. Detta har 
börjat bli en regel i de större bolagen. Samtidigt är jag ordförande i ett annat bolag, Mekonomen, 
där vi varken har det ena eller det andra. Detta p.g.a. att företaget har samma ägarsituation som 
Lundbergs. Där spelar valberedning inte heller någon roll. Vi kan i alla fall rekrytera några 
externa ledamöter som vi har förtroende för. Sådana styrelser hanterar alla utskottens uppgifter 
själva. 
 
Vad ska man tänka på när man blir erbjuden ett styrelseuppdrag? 
 
Bra fråga! Tidigare har det nog varit så att man tackade ja till uppdraget om det var intressant 
och man ansågs ha rätt kompetens. Trots att uppdraget kan verka intressant, funderar man idag 
gärna lite extra, för det innebär ett stort ansvar. Även här har Koden medfört en attitydföränd-
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ring. Styrelsearbetet är mer omfattande och innebär ett större ansvar. Därmed blir även riskerna 
som är förknippade med det större. En duktig amerikansk verkställande direktör indikerade vid 
en diskussion, att dagens förändringar på styrelsens arbete och dess risker har gjort att det blir 
svårare att behålla styrelseledamöterna vid sina uppdrag. Därför funderar man nog över er-
bjudandet om ett sådant uppdrag, om man samtidigt har en god ekonomi. Alla dessa risker 
kanske inte värda några 100.000 kronor om året. Däremot delar många med mig den åsikten, att 
det är roligare att sitta i företagsstyrelser som ägs utanför börsen, ägda av t.ex. riskkapitalbolag. 
Där finns det inga svårigheter med att rekrytera duktiga ledamöter p.g.a. att där finns bara en 
ägare och därmed är ansvarsförhållandena enklare. Där finns inte heller den jobbiga publika 
exponeringen, som många bolag utsätts för. Sammanfattningsvis tror jag att börsbolagen 
kommer att ha svårigheter med rekryteringen i framtiden.  
 
– Vad menar du rent konkret om att det finns större risker att ta hänsyn till när man tackar ja till 
styrelseuppdrag? 
 
Ansvarsfrågorna har blivit mycket mer uttalade. Vi har kunnat följa de stora målen i Sverige, 
Prosolvia och Skandia, och se att styrelserna inte har kunnat fällas eftersom lagstiftningen inte 
medger det. Lagen är utformad på det viset, att det måste finnas ett uppsåt med gärningen för att 
man ska kunna fällas. Det räcker inte med att ett fel har begåtts. Lagstiftningen medförde att det 
var nästan omöjligt att fällas för försummelse. Men Koden ger en annan ansvarsfördelning. Den 
ställer krav via alla policys som måste följas och den kan samtidigt ställa en till ansvar på ett 
annat sätt.  
 
Försvårar kravet på oberoende ledamöter för styrelser att rekrytera nya duktiga 
ledamöter?  
 
De krav som Koden ställer på styrelsens sammansättning är dels en majoritet av oberoende 
ledamöter och dels en ökad andel kvinnliga sådana. Av det skälet blir även urvalet lite svårare, 
för då hänvisas vi till en mer begränsad urvalsgrupp.   
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På vilket sätt kan styrelsen tillgodose alla aktieägarnas intresse? 
 
Oavsett om styrelsemedlemmen är tillsatt av en bolagsstämma eller av en enskild stor aktieägare, 
ska medlemmen bortse från detta när han tillträder i styrelsen. Hela styrelsen har ett ansvar att se 
till att alla aktieägarnas intresse, stora som små, ska tillgodoses.  
 
– I betänkandet som ligger bakom Koden så tas upp de skillnader som finns i aktieägarnas 
intresse (t ex lång- eller kortsiktig avkastning) beroende på deras storlek. Har styrelsen någon 
handlingsplan för att jämka dessa skillnader? 
 
Även om man bortser från de aktieägare som står bakom ledamotens nominering, så ska man 
inte glömma att styrelsen består av 7-8 medlemmar som i sig har olika synpunkter vad gäller 
företagets tillväxt, riskexponering, säkerhet etc. Därför blir det framförallt en fråga för styrelse-
ordföranden att processa den frågan och komma fram till ett beslut som alla ansvarar för. Styr-
elsearbete ser likadant ut, oavsett aktieägarsituation. Som aktieägare har exempelvis risk-
kapitalbolagen ett mer kortsiktigt perspektiv på sitt ägande. Här gäller det att få en så snabb 
ökning av aktievärdet som möjligt för att sedan sälja, kanske till skillnad från andra aktieägare.  
 
I betänkandet lyfts också värdet av etik, som det mest förtroendegivande åtgärden. Hur ser 
du på det? 
 
Ansvaret att utveckla företaget som pålitligt, tillförlitligt och ansvarsfullt har alltid funnits. Men 
nu framställs etik som något nytt på agendan. Det är betingat av dessa händelser vi nämnde som 
har hänt i USA och nu även i Sverige. Etik, ansvar och förtroende är inget nytt för näringslivet. 
Ett företag som inte lever upp till dessa, får svårigheter i relationen med sina kunder, anställda 
och framför allt aktieägare. Ingen vill investera i ett bolag som framstår som oetiskt.  
 
Hur vill du se att koden utvecklas? 
 
Koden kommer att förändras. Efter årsredovisningarna och andra rapporter som kommer ut nästa 
år ska Kodgruppen, under ordförandeskap av Hans Dahlborg, utvärdera resultatet av Koden så 
långt, i synnerhet hur följ eller förklara har fungerat. Min personliga åsikt är att Koden behöver 
rensas från ett antal avarter, men totalt sett så är Koden bra. Som med allt annat nytt, så kommer 
det att ta tid innan Koden finner sitt rätta jag. Dessutom är det viktigt att Koden samordnas med 
noteringskontraktet på börsen. Vi saknar idag en kongruens mellan dem och de avviker från 
varandra på en del punkter. Idag är det bara börsbolag med en omsättning över tre miljarder 
kronor som berörs av Koden och jag vill gärna se en förändring, så att även mindre bolag på ett 
enkelt sätt kan tillämpa delar av den. Mindre bolag klarar inte av detta idag. 
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Koden säger att styrelseordföranden är ansvarig för utvärderingen av styrelsearbetet. Hur 
såg det ut tidigare? 
 
Tidigare hade styrelseordföranden åtminstone någon gång om året ett sammanträde, på vars 
agenda stod utvärderingen av styrelsearbetet. Styrelsemedlemmarna skulle svara på frågor som: 
”Disponerar vi tiden på rätt sätt?” och ”Är ni nöjda med rapporteringssystemet?”. Nu när jag är 
styrelseordförande i Carnegie, så gör vi detta en gång per kvartal. På det sättet får man konti-
nuerligt synpunkter som kan användas till en förbättring. En mer formell utvärdering sker med 
hjälp av en extern konsult en gång per år. Styrelsemedlemmarna fyller i en enkät med ca tio 
frågor för varje huvudområde. Resultatet sammanställs och presenteras av en fristående person 
och presenteras även för nomineringskommittén. Blir betyget en fyra eller en femma så har man 
lyckats bra med sitt arbete, men får arbetet en tvåa eller trea så måste styrelsen ta tag i det. 
 
Det finns ett problem med nomineringskommittéerna i Sverige. Meningen är att de ska repre-
sentera ägarna, men Sveriges näringsliv ägs för det mesta av försäkrings- och fondbolag. De 
sitter med i många nomineringskommittéer och befolkar dessa med personer som är relativt 
oerfarna när det gäller näringslivets förutsättningar. Dessa personer har kanske aldrig arbetat 
utanför försäkrings- och fondbolag och man kan ställa sig frågan om de överhuvudtaget är rätt 
personer att tillsätta styrelser för näringslivet, när de inte ens arbetat i näringslivet. De känner 
inte särskilt väl till vilka krav som ställs på styrelser i industrivärlden.  
 
Vad tror du är det viktigaste med Koden som via styrelsen kan öka förtroendet? 
 
Svår fråga! Jag nämnde tidigare att transparens när det gäller ersättningsfrågor, tillsättning av 
styrelsen, dess ordförande och utvärdering är viktigast. För detta krävs duktiga personer i bo-
lagen och att de grundläggande förutsättningarna för att sköta bolaget är väl fastlagda. 
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Bilaga 10: Telefonintervju med Finn Johnsson den 11 maj 2006  
 
Hur upplever du i egenskap av styrelseordförande att Koden har påverkat styrelsens 
förutsättningar och arbete jämfört med tidigare? 
 
Det har inte varit någon stor dramatik för stora företag eftersom väldigt mycket av Koden 
egentligen redan är praxis eller redan finns reglerad i olika lagar. Däremot ställer den krav på 
förändringar i bolag som bland annat börsintroduceras. Exempelvis har KappAhls börsintro-
duktion krävt mycket arbete med anpassning till Koden och nya aktiebolagslagen. Annars har det 
väl mer varit en successiv anpassning i en del företag och att idag har faktiskt alla kommittéer. I 
samband med revision och årsredovisningen går vi i styrelsen igenom Koden, tittar över vad vi 
kan följa och vad som eventuellt ska förklaras. Annars sitter vi inte med Koden framför oss vid 
varje möte, men det är viktigt att sådana diskussioner förs. Vad som är viktigt är att Koden är 
öppen, informell och konstruktiv, den är rätt rimlig. Koden är helt enkelt ett bra rättesnöre.  
 
– Hur ser du på kravet om valberedning? 
 
I stort sett är det bra, men i Sverige så har vi de stora institutionella ägarna med i alla börslistade 
företag vilket gör att de sitter i många valberedningar. De flesta börjar så sent som i november 
med valberedningsarbetet, vilket leder till att de arbetar under en stor tidspress eftersom 
beredningen tar lång tid, framför allt i stora företag. För att undvika det så har vi i Volvo valt att 
valberedningen tillsätts i samband med årsstämman i juni. Oftast innehåller valberedningarna 
nya personer vilket gör att det blir en brist på kontinuitet. Sedan tycker jag att det är viktigt att 
valberedningen träffar styrelsen ofta, inte bara ordförande utan faktiskt hela styrelsen.  
 
Det finns även en risk i att de som sitter i utländska institutioner väljer att inte sitta i valbered-
ningen. Andra länder har olika ”corporate governance” modeller, men resultatet blir ofta att 
valberedningen inte riktigt speglar ägarnas intresse. Sedan finns det naturligtvis skäl till att de 
utländska institutionerna väljer att inte delta. Ett av dessa är att de inte vill vara bundna utan de 
vill vara fria och följa aktiekursen istället.  
 
– Hur ser du på det med revisionsutskottet? 
 
Volvo har haft ett revisionsutskott sedan 2003. När jag valdes till styrelsemedlem i Skanska och 
Volvo 1998 föreslog jag att vi skulle bilda utskott långt tidigare, men vi var inte mogna för något 
sådant då. Däremot underskattar de flesta både den tid som faktiskt går åt till utskottsarbete och 
kostnaderna för detta. Sista året har man sysslat mycket med SOX i revisionsutskottet i och med 
att Volvo är noterat även i USA. Utskottet arbetar med frågor som berör intern- och extern 
revision, men även värderingsfrågor, exempelvis värdet av goodwill.  
 
I vissa styrelser, som t ex i Industrivärlden AB, är alla med i revisionsutskottet, i andra är bara 
några stycken med. Det tenderar i alla fall att bli fler och fler möten. Varje möte i utskotten 
protokollförs där styrelsen sedan får ta del av dessa protokoll. Dokumentationen är viktig och det 
är praxis är att man informerar styrelsen om det arbete som görs inom revisionsutskottet.  
 
– Hur ser du på ersättningsutskottet 
 
De har fått mycket mer att göra. Ordförande i styrelsen är oftast även ordförande i just ersätt-
ningsutskottet men oavsett incitamentssystem så är det väldigt mycket och mer komplicerat än 
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tidigare. Många bolag har idag utländska verkställande direktörer i och med den ökade 
internationaliseringen.  Detta ställer ökade krav på en mer detaljerade löne-/belöningsincitament.  
 
– Vad tycker du om att ersättningsfrågorna ska behandlas i lagen? 
 
Lagförslaget tycker jag illa om. Stämman kan inte ha en bättre kunskap än oss i styrelsen när det 
gäller ersättningar till ledande befattningshavare. Att sitta med sådana frågor och dividera om 
ersättning på stämman är helt enkelt omöjligt.  
 
Vi har läst bland annat i Volvos bolagsstyrningsrapport om hur ett styrelsearbete går till. 
Har arbetet förändrats jämfört med tidigare? 
 
När det gäller själva arbetet så är det inte mycket som har förändrats. Mycket av det som står i 
Koden fanns redan i lagar och praxis. Däremot kanske det förekommer mer diskussioner i  
huvudstyrelsen om att uppfylla olika länders koder, eftersom vi är noterade på fler börser. Detta 
innebär även att det blir fler övervakningsorgan som ska kontrollera. Här finns det naturligtvis 
olika policys. Sanktionerna i andra länder gör att det kan bli väldigt dyrt i de fall koderna inte 
följs och i värsta fall även leda till stränga straff. För mindre företag blir det mycket arbete 
förstås.  
 
Hur ser du på Kodens krav för oberoende styrelseledamöter? 
 
Detta är en intressant fråga. Sverige är ett litet land och 50 % av börsen kontrolleras av privata 
stiftelser och ägare. Vi har ett stort ägarinflytande i Sverige. Det innebär att det blir väldigt svårt 
i många bolag att uppfylla den grad av oberoende som koden kräver. Många gånger har man 
tagit in utländska ledamöter.  
 
– Kan det bli så att styrelsens sammansättning förändras i och med kravet på oberoende 
ledamöter? 
 
Om Finansinspektionen använder en mindre pragmatisk tolkning än de gjort tidigare, så blir det 
svårt. Det kan leda till att styrelserna i stället tvingas utöka antalet medlemmar.  
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- Hur påverkas styrelsen av att Koden säger att man bör eftersträva en jämnare könsfördelning? 
 
Oavsett grund så är mångfald en självklar förutsättning för globala företag. Kvinnorna har 
kommit längre inom bankväsendet, tjänste- och servicesektorn än vad de har gjort inom till-
verkningsindustrin. Det är ett problem och jag tror att alla arbetar med att förändra detta, men de 
måste först skaffa sig erfarenhet inom en verksamhet innan man kan ingå i en styrelse. Vissa 
kulturer är bättre på vissa saker än andra. Det är konstigt att ägarna inte kan tillsätta den styrelse 
de egentligen önskar på grund av att de måste ta hänsyn till alla restriktioner. Varför ska man 
tänka bara på dimensionen kön? Det finns andra frågor som man lika gärna ska ta ställning till, 
t.ex. etnicitet. Det är ju orättvist att ta med en person bara för att den är en kvinna eller av en viss 
etnicitet, om personen inte klarar av styrelsearbetet. För att kunna ingå i en styrelse måste man 
helt enkelt ha erfarenhet. Utser man en felaktig person till styrelsemedlem, är det ett synd. 
 
Om vi gör en jämförelse med andra koder, ser vi att där har man strukit under mångfald och det 
är ointressant om det är en kvinna eller inte. Det är även väldigt många bolag som förbundit sig 
till att följa FN: s ”Compact code” som lyfter fram just mångfalden.  
 
På vilket sätt kan styrelsen tillgodose alla aktieägarnas intresse? 
 
Det är inte möjligt att tillgodose allas intresse. Men eftersom utländska fonder inte vill vara med 
så har man ofta på stämman en ökande minoritet. Sedan har vi de mindre aktieägarna som 
troligen sällan kommer att ingå i valberedningen, så deras möjligheter att göra sina röster hörda 
blir ju därmed begränsade. Samtidigt ställer restriktionerna om ägandet i ett företag till problem.  
 
Enligt betänkandet bakom Koden så lyfts fram värdet av etik, som den kanske mest 
förtroendeingivande åtgärden. Hur ser du på det?  
 
Svenska företag är kända för att vara etiska. De flesta knyter sig till olika internationella överens-
kommelse. Men det finns ju vissa policys som alla stora företag följer, bland annat mänskliga 
rättigheter. Här är de även noga med vilka underleverantörer de tecknar kontrakt. Här finns det 
en problematik för mindre bolag som inte har samma resurser som ett stort bolag. Mindre företag 
kanske gör affärer med mellanhänder och det är inte alltid möjligt för dem att ha kontroll på vad 
dessa har för sig. Så naturligtvist blir det fel ibland, men större företag har ganska strikta 
kontrakt med sina underleverantörer som reglerar vad som är acceptabelt.  
 
Vad tycker du att man bör tänka på innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag idag 
jämfört med tidigare? 
 
”Kan jag bidra med något?” – är den första frågan som ska ställas. Ibland sitter samma styrelse i 
väldigt många år och där man kanske byter VD ett antal gånger under samma period. Det kanske 
skulle vara lika naturligt att även växla inom styrelsen eftersom företagens omgivning ställer nya 
krav på verksamheten. Så man bör även ställa sig frågan om man kan tillföra något i den situa-
tion som företaget står inför? 
 
För det andra bör man ha klart för sig att styrelsearbetet är tidskrävande. Därför tycker jag att 
man ska ställa sig frågan om man faktiskt har den tiden? I många fall kanske det handlar om 
personer som är VD inom något annat företag och som ingår i annan styrelse. Det är omöjligt att 
hinna med hur många uppdrag som helst. Själv sitter jag i 8 styrelser, vilket blir mer än heltid. 
Jag skulle aldrig hinna arbeta som VD i något bolag. Konsekvensen blir att styrelserna 
egentligen professionaliseras.   
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Samtidigt tycker jag även att man kan ställa sig frågan om deras förväntningar på min kunskap är 
realistisk. En annan minst lika viktig fråga man bör ställa till sig själv är om det arvode man får 
motsvarar det arbete och tid som du lägger på uppdraget.  
 
Vilka delar av Koden som påverkar styrelsen som sådan tycker du har mest betydelse för 
förtroendet på kapitalmarknaden?  
 
Det är företagets utveckling som är mest avgörande för kapitalmarknadens förtroende, inte om 
man har följt eller förklarat för mycket av Koden. Stora företag följer ändå oftast allting. Utan 
framgång på marknaden hjälper det ej med att följa Koden slaviskt. Samtidigt tror jag att det är 
viktigt att de stora aktieägarna kontinuerligt faktiskt får träffa styrelsen på ett sätt som är 
naturligt på ett helt annat sätt inom den anglosaxiska världen.  
 
– Kan de olika utskotten vara också ett sätt att öka förtroendet? 
 
Svenska investerare är rimligt säkra på var företaget står. Men det är viktigt för de internationella 
investerarna. Att investera i ett annat land innebär alltid en högre risk, de vet ju inte spelreglerna 
och det vill man gärna göra. Förtroende för den svenska börsen är nog ganska gott inter-
nationellt. Vi är ett litet land och vi har inte haft så många skandaler, och de som har varit har 
inte varit av den digniteten som bland annat de amerikanska. Eftersom vi är en relativt liten 
marknad så går det heller inte bete sig hur som helst eftersom ryktet sprider sig fort. Koden kom 
till mer som en följd av de utländska skandalerna än något annat och för att ytterligare öka 
förtroendet för den svenska kapitalmarknaden. 
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Bilaga 11: Intervju med Håkan Molin (Ernst & Young) den 19 april 2006  
 
Vilka är de vanligaste konsultativa uppdrag som ni egentligen får ifrån styrelser? 
 
Det är viktigt att skilja på två situationer där vi kan komma i fråga att hjälpa eller vara rådgivare 
åt styrelser. Det första området är egentligen det som är mest förekommande. Då arbetar vi på 
uppdrag av styrelser för att göra en utredning i verksamheten. När det gäller styrelser som 
uppdragsgivare, handlar det oftast om hjälp i värderingsfrågor, transaktioner t.ex. företagsköp 
eller att de vill förstå konsekvenserna av ett skatteupplägg. 
 
Styrelsen är ju ett bolagsorgan som egentligen inte har en egen budget, inte mer än sitt eget 
arvode. Styrelsen måste gå via den exekutiva företagsledningen för att få någonting gjort, för att 
det är just de som utför styrelsens uppdrag. Detta innebär att vår uppdragsgivare egentligen är 
företagsledningen och inte styrelsen. Men i slutändan är det styrelsens problem som vi löser 
genom att involvera våra skattejurister eller specialister i ”corporate finance”. Detta är det mest 
intressanta utifrån Koden.  
 
Det finns andra situationer där vi konsulterar som berör styrelsens egna arbetsformer. Det kan 
vara allting från att vi hjälper nybildade styrelser att ta fram arbetsplaner, styrelseinstruktion eller 
hjälper dem att ta fram krav på rapportpaket. De senaste tre till fyra åren har fokusen legat på 
revisionsutskotten, ett utskott inom styrelsen. Första gången vi jobbade med det var ungefär 
2001. Då var det 14 bolag av börsens alla noterade bolag som hade revisionsutskott. Denna siffra 
har ökat de senast åren, men i början var det mycket trevande. Då förstod styrelserna inte riktigt 
vad utskotten skulle vara till. De visste att utskotten förekom i USA och även att de hade funnits 
en viss tid i Europa. Men de senaste åren har formen börjat etablera sig och idag fungerar revi-
sionsutskotten väl och finns i nästan alla företag.  
 
Alla beslut i företaget ska egentligen fattas på styrelsenivå, för revisionsutskotten är i sig inte 
beslutsfattande. Men på sista tiden har dessa utskott blivit som ett sidoorgan och vissa företag av 
olika anledningar har upplevt detta som jobbigt. Hur revisionsutskottet arbetar beror på före-
tagets storlek. I vissa företag har revisionsutskottet haft fler möten än själva styrelsen. Nu 
befinner de sig i en situation där de försöker hitta en balans mellan hur utskotten ska arbeta och 
hur rapporteringen till styrelsen ska ske. Men det ska alltid vara självklart att det egentligen är 
styrelsen som är den beslutsfattande och ansvariga organen. 
  
En kritik som riktas mot koden är de ökade kraven på formalia som styrelsen måste leva upp till. 
Konsekvensen av detta är att det inte kan riktas lika mycket uppmärksamhet på själva verksam-
heten. Många introverta frågor. Men detta är också en konsekvens av det behov som har funnits 
av att få ordning på kontrollfrågor. I svensk praxis har hittills ingen blivit fälld på styrelsenivå 
för att ha gjort fel. Många styrelseledamöter har tidigare varit ovetande om vilka uppdrag de 
egentligen har och det ansvar som ligger på dem. Uppmärksamheten har legat mycket på 
frågorna om den interna kontrollen. 
 
Hur skiljer det sig när det gäller de konsultativa uppdragen till styrelserna i och med 
Koden?  
 
Koden har inte inneburit så stora problem för oss. Vår fokus är på revisionsutskotten, medan 
andra rådgivare har koncentrerat sig mer på styrelserekrytering och sammansättning. Det finns 
inga specifika krav i Koden på dessa punkter men de är i alla fall underliggande. Den tidigare 
debatten har handlat om att Koden skulle kostar mycket pengar för styrelserna. Men många 
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blandar i hop vad det egentligen är som kostar pengar. Samtidigt har revisionsbyråerna fått 
många diskussioner om att revisorerna kommer att tjäna mycket pengar på Koden. Det är 
formalia kring hur revisionsutskotten ska arbeta. Internkontrollen ska enligt mångata mycket 
finansiella resurser, men det har inte drabbat styrelse så mycket. I mångt och mycket är det mer 
formalia. Det dyker upp frågor som vad intern kontroll innebär eller hur ska vi skriva den, därför 
har den interna kontrollen fått dispens i år. Förhoppningsvis kommer det fram en ny revisions-
standard till sommaren, men det är ändå i senaste laget, då det sker några stora förändringar som 
företagen kommer att uppleva som jobbiga. Om man tror på kodens regler så vore det olyckligt 
om man pressande fram kravet på internkontroll.  
 
Internkontrollen har varit svårt, men är det något annat som har varit att anamma för 
styrelserna?  
 
Min personliga uppfattning är att den turbulens som har funnits i media om sakfrågor, beror helt 
enkelt på ett förändringsmotstånd. Det här är första gången som styrelsens arbete har reglerats på 
sådant sätt. I allt förändringsarbete finner man detta motstånd. Styrelsearbete har länge varit en 
stängd krets av människor som har format sina egna arbetsformer, utan att lägga någon värdering 
i det. Nu behövs det mycket mer transparens, mycket information som ska ges och då är det 
naturligt att det blir en debatt om det. Att förvänta något annat vore ju konstigt. Vissa regler i 
Koden måste följas, men grunden i Koden är att vissa avvikelser, som beror exempelvis på före-
tagsform, ska kunna förklaras. Den debatten i media som diskuterar sådana avvikelser är helt 
onödig. Om företagen inte kan följa Koden, så ska de kunna förklara.  Koden är inte tvingande, 
utan mer som en kvalitetsstämpel. Självklart kan det ringa en klocka om företagen förklarar för 
mycket, kvalitetsstämpeln försvinner. Tyvärr är det ju så att sanktionsmöjligheterna kring Koden 
är begränsade till media, som med allt annat. Det enda sättet att uppmärksamma den är via 
media, som också drev fram själva Koden  
 
Vilka svårigheter har företagen i och med implementeringen konkret? 
 
De flesta punkterna i koden drabbar faktiskt styrelsen och dess arbete. Fundamentala regeln om 
styrelsens oberoende är ett reellt problem i fall styrelserna verkligen har något problem med det. 
Annars är inte det så krävande. Det viktigaste är att det hittas en minsta gemensamma nämnare. 
Reglerna är inte tvingande, men oberoendefrågan är väldigt viktig. Det är lite mer dokumenta-
tion.  
 
Det här med utvärdering, är det något som man har sett som ett problem? 
 
Utvärderingen av styrelsens arbete är fundamentalt. Möjligen har företagen börjat bryta mot en 
gammal tradition. Det ger en konstig signal om företagen visar en rädsla för sådana utvärderings-
frågor. Allting beror på hur starka eller svaga aktieägare ett företag har.  
 
Valberedningen är ju inte direkt kopplat till styrelsens arbete, men de påverkas av den 
rent indirekt. Vad tror du om den? 
 
Känner ni till agent-principal teorin? Den är avgörande för valberedningens existens. När jag var 
i USA var det intressant att höra mina kollegor syn på valberedningen. Där betonades principal 
aspekten, eftersom det sällan finns någon tydlig ägarbild i deras företag. Enligt dem är valbered-
ningen det bästa sättet att tillsätta styrelser. Men hur blir det då i en miljö med små aktieägare? 
Risken finns att det kommer att ske på icke relevanta faktorer som inte har någonting att göra 
med vad som är bäst för företagen. Vem är styrelseledamoten ansvarig inför och vem svarar han 



 76

emot? Valberedningen är väldigt beroende av aktieägarstrukturen i företaget. Detta är en otroligt 
intressant fråga för dem som hävdar att Sverige är unikt. Hur ser vi på styrelseledamöternas 
lojalitet och här är valberedningen ett bättre sätt att utse andra styrelseledamöter än enligt det 
gamla sättet. Valberedningen i sig är en väldigt komplex fråga.  
 
Har företagen behövt mycket hjälp eller har de varit föreberedda inför Koden?  
 
När bolagen väl har beslutat sig för att följa Koden så sker det utan problem. För oss som re-
visionsbyrå har Koden inte inneburit mycket arbete, bortsett från den interna kontrollen. Den 
bransch, företagen befinner sig i, är avgörande för hur förberedda företagen har varit när det 
gäller intern kontroll. De finansiella institutionerna har redan utvecklade system för intern 
kontroll.  
 
Vad tycker du är Kodens viktigaste punkt för att öka förtroendet när det gäller just 
styrelsernas förutsättningar och arbete? 
 
Det finns två grundläggande metasyften, etablera en minsta gemensamma nämnare, så att alla 
kan förstå vad de gör, och öka transparensen. Ur mitt perspektiv så tycker jag att det andra syftet 
är det viktigaste och detta p.g.a. att det behövs all information som går att få. Företagen kan 
gärna avvika från Koden, men då ska jag veta det. Förklaringarna ska vara en bas för att 
Kollegiet ska kunna förändra Koden framöver. För mig innebär förändringarna att Koden fun-
gerar. Samtidigt ska vi inte bortse från det att informationsflödet blir större och större och att det 
kan bli svårare att handskas med det. Rapporterna blir mer och mer komplexa. Det finns en risk 
att den lilla aktieägaren inte orkar ta sig igenom den information som finns. Men den är väldigt 
viktig för de stora institutionella ägarna, som går igenom allt som finns oavsett hur mycket. 
Näringslivet kan man inte säga att det är bättre att inte ge någon information alls. Syftet om att 
etablera en minsta gemensamma nämnare är mest viktigt för internationella investerare, som 
måste ha en möjlighet att kunna förstå hur företagen i Sverige styrs.  
 
Tycker du att vi har missat någon fråga som du anser som viktig?  
 
De stora frågorna är ju valberedningen och oberoendefrågorna. Resten är bara formalia. 
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Bilaga 12: Intervju med Helene Strid (KPMG) den 19 april 2006  
 
Vilka är de vanligaste konsultativa uppdragen som ni får från styrelser idag? 
 
Till viss del handlar det om korta uppdrag där vi presenterar Koden för styrelserna och i syn-
nerhet den interna kontrollen, som i Koden sammanfattas i tre paragrafer, men bakom den ligger 
mycket arbete. Det är helt enkelt en utbildning och sådana har vi hållit för rätt många styrelser.  
 
Sedan har vi på ett antal företag gjort vad vi kallar GAP analys. En del företag gör det själva för 
egentligen är det ganska enkelt. I sådana tillfällen sätter jag upp paragraferna i en kolumn och 
hur det såg ut i företaget i en annan kolumn. Sedan intervjuar jag VD och kanske även bolags-
juristen som beskriver företagets nuläge utifrån dessa paragrafer, för de vet hur de skickar ut 
kallelserna och vad som står på hemsidan. Efter detta försöker vi sortera vem som tar olika 
beslut. Ibland visar det sig att det är ledningen och ibland faller beslutsfattandet på styrelsenivå. 
På detta sätt fås en handlingsplan. Vissa aspekter kan man bestämma sig för att låta bli och ta 
upp. Förutom detta har vi även några större uppdrag, men oftast är det inte styrelsen som är be-
ställaren. Det är revisionsutskotten som indirekt vill ha hjälp med den interna kontrollen. 
Sammanfattningsvis kan jag säga att volymmässigt så är det den interna kontrollen som har varit 
den största tjänsten vi har utfört. 
 
Jag tror att olika revisionsbyråer närmar sig dessa behov på olika sätt. Vissa revisorer som jag 
har träffat, lägger upp en stor modell för vad som ska beskrivas och vad som ska följas upp. Vårt 
sätt att närma oss uppdraget är att vi intervjuar nyckelpersoner i företaget för att se vad som 
redan finns där tillgängligt. De kallar inte detta för intern kontroll utan uppföljning eller ger den 
någon annan benämning. Det är möjligt att företaget har ett kvalitetssystem som täcker upp mån-
ga områden. Därför försöker vi att först och främst identifiera vad som redan existerar i företaget 
och anpassar oss efter det. Efter att ha sett implementeringen av SOX, finns det en risk, tror vi, 
att man gör detta till ett måste och något som är fristående från verksamheten. Vi tror att den 
interna kontrollen måste inkluderas i verksamheten och att det inte blir en form av en checklista.     
 
Vad är skillnaden i dag mot tidigare? 
 
Mitt intryck är att styrelsesammansättningen med hänsyn taget till ålder, kön, antal år i styrelsen, 
oberoende ledamöter, etc. är faktiskt en valberedningsfråga eller en ägarfråga, inte en fråga för 
styrelsen. Så denna fråga har inte tagit kraft från styrelsen, utan möjligen väckt lite obehag. Även 
GAP-analysen har delegerats till bolagsjuristen, som tar hand om kallelserna och att allt är i ord-
ning. I de möten vi har haft så har styrelserna sagt att deras interna kontroll fungerar bra, men 
plötsligt måste de bevisa den på ett annat sätt än tidigare och detta förändrar situationen. Många 
styrelser upplever att den interna kontrollen är tidskrävande, men detta är i all sin ordning. Men 
styrelsen måste vara inriktad på verksamheten och affärerna och inte på den rent administrativa.  
 
Men det är revisionsutskotten som har fungerat som beställare av kartläggningen av den 
interna kontrollen?  
 
Ja, för att revisionsutskottet har nästan alltid fått den uppgiften av styrelsen, som sedan går till 
företaget och säger att det här måste vi titta närmare på.  
 
Hur tycker du att styrelsen har anammat koden? 
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Mycket bra! Jag kanske lever i en drömvärld, men jag får en känsla av att bolagen är antagligen 
normalfördelade som allt annat. De styrelser, som vi har arbetat med, har redan börjat frivilligt. 
De har sett bristerna och förstått att de borde ha gjort något åt det förut. Vi har egentligen inte 
mött något företag som har ställt sig negativt till detta. Möjligen har några företag sagt att de 
skriver denna rapport nu och sedan ser till att det finns något som stödjer den. Men alla andra 
företag har redan börjar tänka över tillvägagångssättet fram till rapporten, som i sig kommer att 
dyka upp när det så småningom finns något att skriva om. Med detta inte sagt att jag inte kan ha 
en fel bild av verkligheten.  
 
Är det något annat med själva implementeringen av koden som har varit problematiskt 
förutom den interna kontrollen? 
 
Nej, styrelserna har själv klarat av väldigt mycket av Koden. Ibland ringer de och har frågor 
kring exempelvis Kodens formulering om att revisionsutskotten ska ha principer för vilka tjän-
ster de kan köpa från revisionsbyrån och att de ska utvärdera externa revisorer. Detta brukar vi 
diskutera över ett telefonsamtal, men resten klarar styrelserna av själva. Vad vi möjligen har 
gjort är vi har läst igenom många arbetsordningar för styrelser och revisionsutskott för att se till 
att de inte har missat något. Mitt intryck är att styrelserna har anpassat sig väldigt bra till Koden 
och lyft in vissa delar av den som är direkt hänförliga till styrelsen.  
 
Styrelsens utvärdering, är det något som ni hjälper dem med? 
 
Nej, vi som revisionsbyrå har bestämt att hålla oss ifrån det, för det krockar med revisionsrollen 
när vi ändå ska titta på styrelsen förvaltning. Men vi har blivit kontaktade av många konsulter 
från headhunting-företag och från sådana som är mer inriktade på utvärdering. Vi har lyssnat på 
ett antal och konstaterat att det finns många bra sådana som visar hur styrelsen ligger till i för-
hållande till andra styrelser på den typen av frågor. När vi blir kontaktade så har vi ett litet paket 
med några bilder som får de att tänka till var de befinner sig mognadsmässigt. Har de aldrig 
diskuterat om det här, så är det läge att ta en sådan diskussion för att se hur det har fungerat. 
Sedan ska de kanske skicka en egen enkät till styrelseordförande eller varför inte steget fullt ut 
och anlita en konsult. Då gör de allt från enkla kartläggningar till djupare intervjuer med alla. En 
styrelse träffas normalt sett kanske i tre timmar fem gånger om året, och min åsikt är att det inte 
går att lägga lika mycket tid på utvärderingen av arbetet.  
 
Kan ni utföra konsultativa uppdrag på företag som ni som revisionsbyrå egentligen 
reviderar?  
 
Vi kan utföra konsultativa tjänster i sådana områden som inte påverkar de revisionsnära tjänster-
na. Vi får aldrig ha någon projektledarroll, eller någon sådan roll, eftersom då blir vi jäviga.    
 
Har ni märkt att när styrelserna vill ha er hjälp, dyker det upp något annat som egentligen 
de inte frågat efter?  
 
Nej, men jag tycker att ibland är de inte riktigt insatta i vad intern kontroll innebär. Det finns inte 
många som vet vad intern kontroll enligt COSO-modellen är. Styrelsen brukar tycka att i största 
allmänhet styr man på ett visst sätt. Därför jag tror att de kanske får en större förståelse och på 
det sättet kanske lägger en annan beställning på sitt företag. Idag diskuterar de risker på ett annat 
sätt och även sambandet mellan riskerna har kanske ändrats lite. Det är risker det alltid handlar 
om, men man ska inte se de separata utan tillsammans. 
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Vad innebär intern kontroll enligt COSO? 
 
Anledningen till att man har anlänt till COSO-modellen är för att Svenskt Näringsliv och FAR 
gav ut en vägledning om hur rapport om intern kontroll ska se ut. Enligt de så ska den interna 
kontrollen baseras på ett ramverk och det finns egentligen bara COSO att vända sig till. Därför 
har den blivit aktuell. I rekommendationen om hur den interna kontrollen ska utformas har man 
dessutom nämnt just COSO: s huvudrubriker som vägledning, därför blev det påtagligt. COSO 
handlar om att man ser till att målen uppfylls och riskerna för att inte nå dessa mål minimeras. 
Det handlar om när ekonomisk information inte lämnas eller vill ha ordning på den, när lagar och 
förordningar inte följs eller när verksamhetsstyrningen inte fungerar bra. Allt detta är alltså 
intern kontroll vars del som handlar om ekonomisk information behövs rapporteras. Resten av 
den har styrelsen ändå ansvaret för och behöver inte rapportera. Intern kontrollen enligt COSO- 
modellen består av fem steg. 
– Kontrollmiljö: Här undersöker vi företagets situation när det gäller kontroll och regelverk. Vi 
intervjuar bland andra VD och sedan skriver vi en beskrivning om hur vi uppfattar miljön i 
företaget, om det har en kultur av hård disciplin i de formella kontrollerna eller inga formella 
kontroller alls.  
– Riskbedömning: Detta vill företagen få ett bättre grep om och i affärsplanen ha riskbe-
dömningen som en egen rubrik. Med andra ord tittar vi här på företagets process, om de har en 
sådan eller det är så att styrelsen tar upp frågan en gång om året. Här har det förändrats lite. 
– Kontrollaktiviteter: Dessa aktiviteter möter själva riskerna därför utför vi dem ofta. Det lättaste 
sättet är att titta i balans- och resultaträkningen och identifiera de stora väsentliga posterna och 
de processer som leder fram till dem. Där konstaterar vi vad som kan hända och identifiera 
riskerna för det samt vilken kontroll företaget har som gör att dessa risker minimeras. Vilken 
intern kontroll finns det i företaget som kan undvika dessa händelser? Dokumenteras allt detta? 
Ibland kan styrelsen tycka att dokumentationen är tillräcklig, men vad tycker revisorn?   
– Information och kommunikation: Här inkluderas alla IT systemen. Vi ser framför allt till om 
företaget har kanaler så att de kan rapportera avvikelser och följa upp dem. 
– Uppföljning: Alla svenska företag befinner sig i denna fas just nu, d.v.s. hur de ska kunna 
förvissa sig om att allt är på sin plats. För att inte alla har internrevision och kanske inte heller 
vill ha, men hur ska vi förhålla oss till det? Kan vi försäkra oss på något annat sätt? Frågar vi VD 
som ansvarar för denna process, säger han/hon att allt är som det ska vara. Detta är en process 
och medvetenheten ökade i höstas. Fram till nästa höst så har företagen kommit så långt att vi 
börjar fundera på hur vi ska veta att allt stämmer.       
 
Alla ovanstående punkter har man sett i några bolagsstyrningsrapporter. T.ex. Sandvik har skrivit 
i sin bolagsstyrning att rapporten om den interna kontrollen har haltat lite p.g.a. att de inte kunde 
göra en fullständig rapport. Men de tog den med i sin bolagsstyrningsrapport.  
  
Valberedningen har vi ju tidigare varit inne på, och den är ju inte en del av styrelsen men 
påverkar ju ändå indirekt deras förutsättningar. Har du mött några reaktioner? 
 
Vi har faktiskt inte stött på några reaktioner. Revisionen ligger långt ifrån den frågan, därför är 
det inte naturligt att vi är delaktiga. Min personliga reflektion är att det är ett stort ansvar som 
läggs på de deltagare som ska ingå i valberedningen. De ska verkligen kunna mycket för att 
kunna välja rätt och det är svårt att fylla dem med kompetenta deltagare. Om man nu tyckte att 
förut var det svårt att hitta duktiga styrelseledamöter, så är det ännu svårare idag att hitta per-
soner som ska ingå i valberedningen. Det står faktiskt att de ska kunna bedöma att styrelsen 
klarar av kommande uppgifter och då måste de kunna skapa sig en uppfattning om vilken 
kompetens som styrelsen är i behov av och inte enbart utifrån hur situationen ser ut idag utan 
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utifrån bolagets kommande behov. Här krävs det god kännedom om marknaden och vilken 
utveckling företaget har att vänta sig, för att inte tala om långsiktiga strategier. Oftast ingår de 
stora aktieägarna som Robur och Alecta. Därför upplevde aktiespararna det som om de kommer 
att få mindre inflytande eftersom de aldrig kommer att komma in i valberedningen. Det står ju 
ingenstans att det måste vara de stora aktieägarna ska vara med i valberedningen eller styrelsen, 
men det blir så för de vill ha sitt inflyttande.   
 
Här kan vi väl sammanfattningsvis säga att vad vi har förstått så är den interna kontrollen 
som är det stora problemet egentligen, eller hur?  
 
Ja, visst! En andra reaktion från min sida är att jag har t.ex. haft två timmar på mig att undervisa 
för styrelser. Sett utifrån det faktum att styrelsemötena egentligen inte är långa, så är det mycket 
tid som styrelserna har ägnat sig åt information gällande koden. Trots att jag aldrig har stött på 
något egentligt motstånd, så finns det väl de som är mer eller mindre positiva till förändringen 
som sådan. Även om det i mångt om mycket handlar om formalia, så är det mycket som kanske 
tidigare avhandlades i styrelser men som nu måste tas upp på bordet. Det handlar inte om form-
alia i sig utan om ett förändringsmotstånd inför något nytt och att styrelserna känner sig obe-
kväma att ta allt upp på bordet. Styrelsen måste fatta beslut om en förändring och tiden som 
avsätts för varje styrelsemöte är knapp. Nästa år är detta förhoppningsvis en del av verksam-
heten. Det som upplevs som den stora stötestenen är internkontrollen. Det finns många fråge-
tecken kring den. Framförallt finns det en oro om vad revisorerna kommer att kräva. För vi har 
sett det som hände i USA och vad som krävdes där för att nöja revisorerna. En oro om ovetskap 
för det som kommer. 
 
Vad tycker du är den viktigaste punkten i koden för att öka förtroendet när det gäller just 
styrelsernas förutsättningar och arbete? 
 
Det var en väldigt svår fråga. Jag tror att koden har ställt ett ökat fokus på styrelseledamöterna, 
vilket kan leda till bättre styrelser. Det handlar egentligen bara om att det är kloka personer. Jag 
tror att styrelserna kanske har tvingats fundera på om de har tillräcklig bredd och om det kanske 
finns någon aspekt som de inte hade tänkt på förut. Kodens krav på fler kvinnliga styrelseleda-
möter har resulterat i att styrelserna till och med har letat utanför Sveriges gränser och i alla fall 
ett par fall funnit ledamöter som varit skräddarsydda för uppdraget. Det hade inte hänt om de inte 
hade känt trycket. Valberedningarna har väl även resulterat i att man söker på en liten bredare 
marknad än tidigare. Formalia i all ära, men egentligen är det individerna i styrelsen som skapar 
förtroendet. Koden har även uppmärksammat hur viktig styrelseordförandens roll är och vikten 
av vem det är. Denna sista mening var kanske inte svar på frågan, men allt hänger ju på chefen.  
 
Har vi missat något? 
 
Nej! Vad som skulle vara intressant är om någon gjorde exakt det ni gör idag om tre år, för att se 
hur förändringen har gått.  
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Bilaga 13: Intervju med Lars Wennberg den 21 april 2006  
 
Vilka är de vanliga konsultativa uppdragen som ni fått från styrelser? 
 
Det finns två faser här. För det första, när Koden kom till så var det vanliga att hjälpa till att 
identifiera de områden som man avviker och vilka åtgärder som man måste vidta för att kunna 
komma i samma nivå med Koden. Vilka punkter går att förklaras, för Koden tillåter faktiskt 
förklaringar. Förklaringarna kommer vi att se i de första årsredovisningarna. Vi arbetar med 
rådgivning där vi facilitera processen för styrelserna. Detta var första fasen detta. 
 
Andra fasen har att göra med den interna kontrollen vid finansiella rapporteringen, där bolagen 
ska utvärdera effektiviteten i den interna kontrollen. Eftersom detta inte varit aktuellt avseende 
2005 års årsredovisningar, utgör dessa uppdrag en begränsad del för oss. Att facilitera de proces-
serna avseende kontroll och riskbedömningar är de mest vanliga uppdrag som vi arbetar med. I 
dessa projekt arbetar vi med workshops med ledning och styrelser för att identifiera de risker 
som finns med den finansiella rapporteringen. Det har skett lite förändringar från marknadens 
sida. Börsbolagen behöver inte just nu de här rapporterna om intern kontroll. FAR har inte heller 
kommit ut med några granskningsinstruktioner eller vägledning för att granska och det innebär ju 
att vi som revisorer gör ingen granskning av det heller. De rapporterna kommer vi så småningom 
att se dels separat dels i de rapporterna om bolagsstyrning. Det är någonting som händer här, en 
rörelse och det kräver att kollegiet tar ställning till den. 
 
Är det några riktlinjer som är på gång eller tror du att företagen kommer att få dispens i 
fortsättningen också? 
 
Den personliga åsikten är att det kommer att bli en harmonisering på något sätt. Det finns också 
det europeiska direktivet som inte innehåller, så vitt jag minns, någon effektivitetskontroll utav 
den finansiella rapporteringen. Men nu befinner vi oss här i Sverige där vi ska göra de här effek-
tivitetskontrollerna. Sedan får vi frågor om intern revision, om det behövs eller inte, hur man ska 
organisera det här arbetet med intern revision. Då måste man ha revisionsutskott. Koden säger att 
man bör ha ett revisionsutskott men i de små företagen med små styrelser är alla i styrelsen med i 
detta utskott.  
 
Någonstans i betänkandet står det att målet med revisionsutskottet är att man ska för-
bättra kommunikationen mellan styrelsen och revisorerna och inte bara med ledningen. 
Hur upplevs det?  
 
Redan innan Koden hade vi en relation med styrelsen som fanns där på plats, men nu, i och med 
Koden, blir ju det ytterligare och ännu bättre relationer. Det finns någonstans i Koden en punkt 
som säger att revisorerna ska träffa revisionsutskottet utan VD:s närvaro, och det är bra. Vi har 
kanske träffat styrelsen vid bokslutet, men nu blir fler möten i och med revisionsutskottet.  
 
Koden säger också att revisorerna ska granska ytterligare en delårsrapport och det för-
knippas med fler kostnader. Hur ställer styrelsen sig till detta? Eller ser de det som för-
troendegivande på marknaden? 
 
Jag tror att de förknippar det med ökade kostnader. När det här fenomenet med delårsrapporter 
kom, var det väldigt populärt. Nu blir det en sådan rapport till, så jag tror att de ser det som en 
merkostnad. Det vi gör i våra revisionsprocesser är att vi följer bolagens kvartalsbokslut. Felen 
ska i första hand hittas av bolagen, sedan av oss i sista hand. 
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Tycker du att revisionsutskotten hämmar lite kommunikationen med hela styrelsen och 
revisorerna istället samarbetar bara med revisionsutskotten? 
 
Jag har inget problem med revisionsutskotten. Om man ska prata om motstånd så var revisions-
branschen för ett antal år sedan emot revisionsutskott. De tyckte det var jobbigt. Kommuni-
kationsmässigt är det viktigt att det blir en bra protokollföring så att alla i styrelsen kan ta del av 
den information som har diskuterats.  
 
Är det någon skillnad idag jämfört med tidigare med hänsyn tagen till Koden? 
 
Både ja och nej. Det är större fokus på intern kontroll frågorna, som i sig är viktiga. Det har 
blivit mer öppenhet i årsredovisningarna och bolagsstyrningen. Det beror på var ambitionsnivån 
ligger. Man kan förhålla sig till Koden på olika sätt. Man har olika värderingar och i och med det 
kan man lägga sig på olika nivåer.  
 
Har bolagen haft svårt att anamma Koden? 
  
Nej, Koden är inte svårt att leva upp till, sedan kan det finnas detaljer som kanske ogillas, t.ex. 
valberedningens ordförande etc. Men det finns en möjlighet att förklara. Den interna kontrollen 
är en svårare process och ett stort projekt, som inte kunde förutses vid kodarbetet. Det är ett 
större arbete som döljer sig bakom de tre punkter som finns i Koden. Den interna kontrollen 
bygger på att välja ut de processer som innebär en risk och kontrollera dem. SOX säger att man 
ska redogöra för allting, alla detaljer.  
 
Har styrelserna varit någorlunda förberedda inför implementeringen av Koden? 
 
Ja, förutom frågorna om intern kontroll. Kodgruppen tänkte nog inte till riktigt bra där. Det 
märks i och med alla de här svårigheterna som företagen har haft och att de t o m fick dispens. 
Det är tecken på att det inte fanns en insikt för hur Koden skulle göras. De tog den från USA och 
så sa man att vi läger in någonting, de där tre paragraferna. 
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Vilket är det största påverkan som Koden har haft på styrelsen? 
 
Bra fråga! En viktig aspekt i Koden som kan öka förtroendet är ersättningsfrågorna. Ersätt-
ningsnivåerna har varit ju obegripliga. Transparensen för de delarna är viktiga. Där ska det 
redogöras för hur lön och bonus är uppräknade och baserade på.  Sedan har det blivit en har-
monisering inom näringslivet och där sitter förtroendefrågorna. 
 
Tycker du att det är något vi har missat? 
 
Nej, ni tar ju mitt perspektiv med och jag tycker ni har täckt det mesta. Titta på våra broschyrer 
och där får ni mer information. Ni ville ju ha den externa blicken och det har ni fått. Vi är inga 
experter på att utvärdera styrelsens arbete som sådant. Vår fokus är att granska om de följt 
efterlevnad av lagar etc. Sedan kan man diskutera om styrelsen har tagit ett bra beslut eller inte, 
men det som med allt övrigt. 
 
 
 
 


