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SAMMANFATTNING 
 
På grund av olika redovisningsskandaler och liknande har under de senaste åren näringslivet 
drabbats av ett förtroendeproblem. Detta har lett fram till en utökad diskussion beträffande 
begreppet bolagsstyrning (corporate governance) och många länder har infört koder för 
reglering av detta område. USA har valt att tillgripa strängare lagstiftning, medan Europa har 
valt att satsa på självreglering i form av bolagskoder. Efter ett samarbete med regeringen och 
näringslivet presenterades i december 2004 Svensk kod för bolagsstyrning. Koden är ingen lag 
utan bygger på självreglering enligt principen �följ eller förklara�. Den är endast ämnad för de 
större börsbolagen. Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska 
bolag och på så sätt återställa förtroendet för näringslivet. 
 
Denna uppsats fokuserar på en enda av kodens regler; punkt 3.6.2, den så kallade 
underskriftsmeningen, där bolagets styrelse och verkställande direktör ska försäkra att 
årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed, alla uppgifter stämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting väsentligt har utelämnats. Denna mening har mötts av skilda 
synpunkter. Det finns de som hävdar att den är bra ur ett pedagogiskt syfte, då den tydliggör 
vem som har ansvaret för årsredovisningen. Andra anser att den är meningslös eller direkt 
skadlig då underskriften saknar juridisk betydelse och bara skapar förvirring kring 
ansvarsfrågan, samt att den rentav kan innebära att betydelsen av att styrelsen verkligen 
försäkrar något minskar. 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur det förhåller sig med ovanstående och det har vi 
gjort genom att studera begreppet bolagsstyrning (corporate governance), samt det 
förväntningsgap som kan uppstå mellan vad revisorn faktiskt gör inom ramen för sin revision 
och vad denne har möjlighet att upptäcka och uttala sig om i förhållande till vad användarna 
förväntar sig och som meningen sägs kunna motverka. Vi syftar med detta på att genom sin 
underskrift vid försäkransmeningen förtydligar styrelsen för läsaren att det endast är de, och 
inte revisorn, som är ansvariga för riktigheten i årsredovisningen. Vi har även studerat 
meningens juridiska betydelse, varför förtroende för näringslivet är så viktigt och vidare hur 
det kan uppnås. Även en undersökning av hur bolagen tillämpar underskriftsmeningen i sina 
årsredovisningar har genomförts. Denna undersökning visar på att fyra av fem bolag har valt 
att införa meningen i sin årsredovisning, som koden förespråkar. Hos de företag som inte har 
infört den, är förklaringen att underskriftsförsäkran inte fyller någon funktion eftersom samma 
ansvar gäller sedan tidigare enligt Aktiebolagsslagen. 
 
Vi finner att underskriftsmeningen med största sannolikhet inte har någon juridisk betydelse. 
Vi drar också slutsatsen att underskriftsmeningen troligen bidrar till att minska 
förväntningsgapet, vilket är en av avsikterna med koden. Vår analys visar att både ett ökat och 
minskat förtroende är en möjlig effekt av underskriftsmeningen, beroende på hur den är 
formulerad. Vi har däremot inte kunnat dra någon slutsats om i vilken riktning dagens 
formulering påverkar förtroendet. 
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FÖRORD 
 
Idén till denna uppsats föddes i samråd med vår handledare Birgitta Olsson. Vi var allmänt 
intresserade av förtroendekrisen inom näringslivet och eftersom Svensk kod för 
bolagsstyrning behandlades av flertalet skribenter i vår uppsatsgrupp föll det sig naturligt att 
angripa problemet med utgångspunkt i Koden. Efter förslag från vår handledare studerade vi 
just underskriftsmeningen lite närmare och tyckte genast att den var intressant. 
 
Vi hoppas att det intresse som väcktes hos oss ska spridas vidare genom denna uppsats och 
framför allt att vi har kunnat bidra med något till forskningen. Vi vill tacka alla som har gjort 
denna uppsats möjlig. Ingen nämnd ingen glömd, så vi väljer att inte ange några namn, men 
ett särskilt tack riktas till vår handledare, som givit oss många intressanta idéer och bra 
feedback under arbetets gång. Ett stort tack vill vi också rikta till våra opponenter som kritiskt 
har granskat vårt arbete under processens gång och kommit med många bra förslag på 
förbättringar. Sist men inte minst vill vi tacka alla de som ställt upp som intervjupersoner. 
 
 
 
 
 
Stockholm den 9 juni 2006 
 
 
 
Anders Persson Peter Rangemo 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till uppsatsens ämne. Detta görs för att ge en 
förståelse för problemområdet. Därefter förs en problemdiskussion som utmynnar i 
uppsatsens problemformulering och syfte. 
 
1.1 Bakgrund 
 
En faktor som kan vara den avgörande skillnaden mellan kloka och mindre kloka val när det 
handlar om att fatta korrekta beslut är bolagsstyrning (corporate governance). I grund och 
botten är bolagsstyrning strukturen som är avsedd att tillse så att de rätta frågorna ställs och 
att kontrollfunktionerna samt balansrapporteringen över den aktuella finansiella ställningen är 
väl fungerande, för att utifrån dem på ett riktigt sätt kunna säkerställa vad som är mest 
fördelaktigt när det kommer an på att skapa ett långsiktigt och stabilt värde för bolaget. När 
denna struktur blir omkullkastad blir det allt för lätt att falla för frestelsen att engagera sig i 
�självfinansiering�.1 Med nyss nämnda begrepp åsyftas att om tidigare berörda 
kontrollfunktioner ej fungerar tillförlitligt eller på något sätt är satta ur spel, kan frestelsen för 
styrelsens medlemmar bli allt för stor att istället för att se till bolagets och aktieägarnas bästa, 
istället, så att säga, finansiera sig själva. Det vill säga, att genom bedrägligt beteende 
tillförskaffa sig bolagets, eller rättare sagt, aktieägarnas kapital.   
 
De mest framträdande poängerna med god bolagsstyrning (corporate governance) framstår 
tydligast och klarast och blir rentav viktigare ju större bolaget är, när detta ofta samtidigt för 
med sig en stor spridning av aktieägarna, vilket är lika med investerarna. Det finns en och 
samma grundproblematik i samtliga faktorer som ligger till grund för bolagsstyrningsfrågorna 
och det är �agentproblemet� (agency problem) med medföljande �agentkostnader� (agency 
costs). Priset vi alla får vara med och betala för alla de fördelar som följer med bolagsformen 
blir istället vår brist på kontroll. Investerare förlorar kontrollen över hur deras kapital kommer 
till användning. Ledningen förlorar kontrollen över de finansiella källorna. Övriga inblandade 
i bolaget � anställda, kreditgivare och så vidare � förlorar även de någon form av kontroll. 
Styrelsen är de som har det övergripande ansvaret. De övervakar i vilken grad de olika 
involverade i bolaget bibehåller sin kontroll, de kostnader och fördelar detta innebär, samt hur 
den återstående maktbalansen mellan alla inblandade tillslut ser ut.2 
 
Under senare år har flera olika redovisningsskandaler inträffat där ekonomisk brottslighet och 
redovisningsfusk har fått stort utrymme i massmedia. Vi syftar då på skandaler såsom 
exempelvis Enron i USA och Skandia här i Sverige. Detta har starkt bidragit till att 
näringslivet på senare år har drabbats av ett förtroendeproblem. Under de tio senaste åren har 
förtroendet för storföretagen sjunkit kraftigt i Sverige. De främsta orsakerna till detta är 
brister inom löne- och ersättningssystem, samt dålig kontroll över bolagen och misskötsel av 
verksamheten.3 Som en följd av detta minskade förtroende för näringslivet tillkallades i 
september 2002 en kommission av regeringen. Kommissionen antog namnet 
Förtroendekommissionen och kom att ledas av dess ordförande Erik Åsbrink, tillsatt av 
statsministern. Dess uppdrag var att genom dialog med näringslivet analysera läget och 
komma med förslag på lösningar. Kommissionen presenterade i mars 2004 sitt arbete i form 
av en statlig offentlig utredning, SOU 2004:47.4 
                                                        
1 Monks and Minow (2004) s 2 
2 Ibid s 5 
3 SOU 2004:47 s 14-15 
4 Ibid s 13 
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I USA har sedan tidigare hård lagstiftning i form av Sarbanes-Oxley Act (SOX) tillgripits som 
en lösning på problemet. Europa har valt en annan väg och istället utvecklat koder för 
bolagsstyrning (corporate governance) som bygger på självreglering istället för hårdare lagar. 
En av Förtroendekommissionens åtgärder var att tillsätta en kodgrupp som skulle utveckla en 
svensk kod för bolagsstyrning.5 Kodgruppen har bestått av två tredjedelar representanter från 
näringslivet och en tredjedel representanter från Förtroendekommissionen.6 Ett förslag till en 
svensk kod överlämnades till regeringen i april 2004 och i december samma år, efter 
synpunkter från totalt 78 remissinstanser, så antogs den slutgiltiga koden för bolagsstyrning.7 
 
Svensk kod för bolagsstyrning är alltså ingen lag utan bygger på självreglering enligt 
principen �följ eller förklara�. Det innebär att om ett bolag väljer att inte följa kodens regler så 
ska det förklara utifrån vilka grunder det valet har gjorts. Koden är endast ämnad för de större 
börsbolagen och trots att den som tidigare nämnts inte är någon lag, så är bolagen ändå 
tvingade att följa koden då den är införd i noteringsavtalet på Stockholmsbörsen.8 Kodens 
övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Detta ska uppnås 
genom att tydliggöra ansvarsfördelning och skapa en öppenhet gentemot ägare och samhälle.9 
Denna uppsats fokuserar på en enda av kodens regler; punkt 3.6.2, den så kallade 
underskriftsmeningen. Den lyder som följer: 
 
�Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i 
årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen 
är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för akitemarknadsbolag, lämnade 
uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen�.10 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Förslaget på en underskriftsmening möttes av skilda synpunkter från remissinstanserna och 
har skapat debatt även efter kodens införande. En debatt som grundar sig i om meningen har 
något värde i sig alls, eller om den istället rentav är helt meningslös. Anledningen till att den 
skulle vara meningslös är att styrelsen redan har samma ansvar sedan tidigare enligt 
Årsredovisningslagen 2 kap. 2 § och Aktiebolagslagen 15 kap. 1 §11. De som anser att den 
ändå har ett värde tycker det är viktigt att faktiskt tydliggöra att styrelsen har just detta ansvar. 
I egenskap av remissinstanser tyckte Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, 
Sveriges Försäkringsförbund, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreingen, 
Stockholmsbörsen, Fjärde AP-fonden och TurnIT att meningen är överflödig. FAR, 
Revisorsnämnden, Bokföringsnämnden, Svenska Revisorssamfundet SRS och Aktiespararna 
ansåg däremot att den är av stort värde.12 Det synes alltså vara en tydlig uppdelning mellan 
näringslivet på den ena sidan kontra revisorer samt normgivare på den andra sidan. �Tredje 
man�, det vill säga läsaren, tycks finnas på båda sidor.  
 

                                                        
5 Ibid s 13-14 
6 Lekvall (2006-05-04) 
7 SOU 2004:130 s 2 
8 Stockholmsbörsen hemsida (2006-04-21) 
9 SOU2004:130 s 72 
10 Ibid s 92-93 
11 Sveriges Rikes Lag (2003)  
12 SOU 2004:130 s 40 



 8

Advokaten Urban Båvestam har skrivit en artikel i �Svensk Juristtidning� som behandlar 
underskriftsmeningen. Han kommer i sin artikel fram till att meningen med största 
sannolikhet inte kommer att få någon juridisk betydelse och därför i sig är helt meningslös. 
Men han går också ett steg längre. Han menar att meningen till och med kan vara skadlig och 
skapa förvirring. Orden �såvitt de känner till� ger uttryck för ett mindre långtgående ansvar än 
lagens.13 Båvestam skrev tillsammans med advokat Carl Svernlöv en debattartikel i �Dagens 
Industri� om detta.14 De fick då svar från FAR:s ordförande Lars Träff och generalsekreterare 
Dan Brännström i FAR, som förvisso håller med om att meningen inte kommer att få någon 
juridisk effekt, men ändå menar på att den har ett värde. Detta värde är pedagogiskt, det 
handlar om att tydliggöra att det är styrelsen som ansvarar för årsredovisningen och inte 
revisorn. Detta är enligt dem en utbredd missuppfattning.15 
 
Som ett svar på detta skrev Olof Stenhammar, styrelseordförande i OMX och Ratos, en 
debattartikel med rubriken �Ska vi behöva underteckna alla avtal två gånger?� Han anser 
liksom Båvestam och Svernlöv att meningen är meningslös samt tycker att Träff och 
Brännström omyndigförklarar styrelsen. Eventuell okunnighet om ansvaret bör avhjälpas med 
andra medel skriver han. Stenhammar ser också en fara med att ju fler försäkringar som 
lämnas, desto mindre värd blir varje försäkran. Liksom Båvestam anser han alltså inte bara att 
meningen är meningslös, utan att den till och med kan vara skadlig.16  
 
Kodgruppens syfte var aldrig att förändra styrelsens ansvar utan att tydliggöra det.17 
Dessutom motiverar de sitt beslut angående införandet av underskriftsmeningen med att ett en 
liknande försäkran ändå måste införas i svensk rätt senast januari 2007 på grund av ett EU-
direktiv.18 Båvestam menar dock att den motiveringen inte håller, eftersom införandet av en 
sådan försäkran i svensk rätt kommer att kräva en noggrann juridisk utredning då den 
stämmer väldigt dåligt överens med nuvarande svensk lag. Någon sådan utredning, som för 
övrigt görs av Justitiedepartementet just nu, gjordes aldrig av kodgruppen.19 
 
1.3 Problemformulering 
 
Det finns de som anser att underskriftsmeningen i koden kan vara skadlig. I takt med att fler 
försäkringar lämnas, blir varje försäkran i sig, mindre värd. Ordföljden �såvitt de känner till� i 
meningen kan tolkas som att styrelsen har ett mindre långtgående ansvar än lagens. Det finns 
en uppenbar risk att meningen motverkar syftet med koden. 
 
1.4 Syfte 
 
Denna uppsats behandlar punkt 3.6.2, den så kallade �underskriftsmeningen� i nyligen införda 
Svensk kod för bolagsstyrning. Syftet är att utreda vilka eventuella effekter denna mening kan 
tänkas få, nyttiga som skadliga, utifrån syftet med koden. 
 

                                                        
13 Båvestam (2006) 
14 Båvestam och Svernlöv (2006) 
15 Brännström och Träff (2006) 
16 Stenhammar (2006) 
17 SOU 2004:47 s 16 
18 Lekvall (2006-04-05)  
19 Båvestam (2006-04-10) 
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga synsätt och motiverar vårt val av metod. Vi 
motiverar även vårt val av data och hur vi har gått tillväga för att skaffa oss dessa. 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Vi har i vårt arbete med denna studie använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. Ordet 
�hermeneutik� härstammar från grekiskan och kan översättas till svenskans �tolkningslära�. 
Den hermeneutiska metoden går ut just på att tolka de olika svar och resultat som forskningen 
ger. En tolkning som bygger på öppenhet för inkänning och förståelse, som i sin tur baserar 
sig på vår förförståelse.20 En hermeneutisk lag lyder: �Utan förförståelse, ingen förstålelse� 
eller, som någon formulerat det: �Vi kan inte förstå utan att redan ha förstått�. Förförståelsen 
bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter,21 som i sin tur är påverkad av våra värderingar. 
Förförståelsen har därför alltid en riktning och just därför kan den vara både ett hinder och en 
tillgång för oss när vi försöker förstå exempelvis en företeelse eller ett handlande. Tolkning är 
alltså aldrig ett förutsättningslöst fattande av något på förhand givet.22 Vi vill skapa oss en 
förståelse kring det fenomen vi studerar och måste i vårt arbete använda oss av vår egen 
förförståelse och tolkningar för att nå resultat. Dessa resultat kommer inte att vara 
allmängiltiga på något sätt utan endast vara vår unika tolkning av de data vi bearbetat. 
 
2.2 Val av metod 
 
Vi använder oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. Det innebär att vi valt att studera 
vissa delar av verkligheten lite mer djupgående, fullt medvetna om att vi inte kommer att 
kunna dra några generella slutsatser av våra resultat. Vi kommer däremot att kunna dra 
slutsatser om att det verkar vara på ett visst sätt och vi kommer förhoppningsvis att kunna 
skapa en förståelse för varför det är så. När vi skriver att vi valt att studera vissa delar av 
verkligheten menar vi att vi intervjuat ett fåtal representanter från näringslivet, normgivarna 
samt bland dem som granskar årsredovisningarna. Vi hade som ett alternativ kunnat göra en 
bredare undersökning genom att till exempel skicka ut en enkät till samtliga bolag som ska 
tillämpa underskriftsmeningen och till ett stort urval av övriga intressenter. Vår uppfattning är 
dock att en sådan undersökning ger ytliga, tillrättalagda och �officiella� svar. Vi ville med vår 
studie kunna gå djupare och förstå de bakomliggande orsakerna till varför meningen uppfattas 
på ett visst sätt hos de olika intressenterna. 
 
2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Litteratur 
 
Den teoribildning vi bearbetar i uppsatsen är inriktad på bolagsstyrning (corporate 
governance), förväntningsgapet mellan revisorn, dennes klient och tredje man, samt olika 
teorier om förtroende. Syftet med detta är att kunna analysera om underskriftsmeningen kan 
bidra till bättre bolagsstyrning, vilket är syftet med koden, samt utreda om meningen kan 
bidra till att minska förväntningsgapet, vilket har angivits som en av orsakerna till att 

                                                        
20 Thurén (1991) s 45-60 
21 Ödman (2004) s 75 
22 Ibid 
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meningen infördes i koden.23 Vi har med hjälp av sökord letat efter relevant litteratur i olika 
bibliotekskataloger, e-tidskrifter och på Internet. Vi har valt att främst fokusera på 
vetenskapliga artiklar framför annan litteratur, då vi anser att vetenskapliga artiklar bättre 
representerar forskningsfronten, medan böcker ofta skrivs för en något bredare publik och 
därför oftast ligger på en något lägre akademisk nivå. En artikel är många gånger dessutom 
relativt kortfattad och koncentrerar sig endast på det allra väsentligaste och därför har vi 
ansett att vi rent tidsmässigt skulle kunna läsa in mer teorier via artiklar än genom böcker.  
 
2.3.2 Intervjuerna 
 
Vårt empiriska material har främst samlats in via intervjuer med styrelsemedlemmar, samt 
med revisorer som både upprättar årsredovisningen och granskar densamma. Vi har också 
intervjuat ett par jurister för att kunna utreda underskriftsmeningens juridiska betydelse. 
Totalt har sju intervjuer genomförts varav två har varit per telefon. 
 
Urval och intervjumetodik 
 
Urvalet har skett på ett icke representativt sätt. Vi har ringt runt till de ledande 
revisionsbyråerna och till ett flertal av bolagen på Stockholmsbörsens A- och O-lista och mer 
eller mindre accepterat första bästa person som vi har bedömt skulle kunna tillföra något 
relevant till vår uppsats. Vissa respondenter har vi fått tips om genom de intervjuer vi utfört. 
Intervjuerna har inte genomförts utifrån någon färdig frågemall, utan vi har gjort 
bedömningen att vi på ett bättre sätt skulle nå vår målsättning med att gå på djupet genom att 
prata kring ämnet, för att kunna fördjupa oss i de frågeställningar som för stunden visat sig 
intressantast. Vi har då inte velat känna oss låsta vid ett förutbestämt formulär som måste gås 
igenom utan har mer eller mindre improviserat fram frågorna med utgångspunkt utifrån 
respondentens tidigare uttalanden och kommentarer under samtalets gång. Samtliga intervjuer 
är därför genomförda mer i form av informella samtal än som regelrätta intervjuer. Vi har 
försökt och ansträngt oss att inte ställa allt för ledande frågeformuleringar. Dock har vår 
utgångspunkt hela tiden varit utifrån vårt syfte med denna uppsats, vilket är som tidigare 
nämnts, att försöka få svar på frågan beträffande underskriftsmeningens funktion, positiv 
såväl som negativ. Intervjuerna återges i texten i löpande tidsordning.  
 
2.3.3 Undersökningen av tillämpningen av underskriftsmeningen 
 
Vi har inlett vår undersökning med att besöka Stockholmsbörsens hemsida på Internet för att 
ta reda på vilka bolag som ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning i sin årsredovisning för 
2005. Där har vi tagit del av en färdigställd och tydlig lista som totalt innefattat 84 bolag. Vi 
har sedan via Internet besökt samtliga hemsidor för dessa bolag och där funnit 
årsredovisningen för 2005 hos 83 av de 84 bolagen. Vi har tidigare återgivit punkt 3.6.2 i 
Koden och av den framgår att underskriftsmeningen skall återges omedelbart före 
underskrifterna i årsredovisningen. För att undersöka om ett visst bolag har med denna 
mening har vi därför inte behövt läsa hela årsredovisningen, utan vi har endast kontrollerat om 
den funnits just omedelbart före underskrifterna som koden förespråkar. 
 
Vissa bolag har sina underskrifter i förvaltningsberättelsen, men de allra flesta har dem i slutet 
av årsredovisningen omedelbart före revisionsberättelsen. Att ha med underskriftsmeningen 
innebär alltså inte att något ytterligare dokument eller liknande tillfogas årsredovisningen. Det 

                                                        
23 Lekvall (2006-04-05)  
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innebär inte heller några ytterligare namnteckningar utan den skrivs under i samband med 
underskriften av hela årsredovisningen. 
 
Det är mer problematiskt att undersöka vilken förklaring de bolag som inte har med 
underskriftsmeningen har valt. Koden innehåller nämligen inga regler för hur avvikelser skall 
motiveras.24 Vi har endast haft tid att �skumläsa� årsredovisningarna när vi letat efter en 
förklaring. Samtliga förklaringar vi träffat på har återfunnits i bolagsstyrningsrapporten och 
därför har vi fokuserat på att leta extra mycket i den även hos de bolag där vi sedermera inte 
funnit någon förklaring.  
 
2.4 Kritisk granskning 
 
Vår ambition har varit att undersöka teorier om vilken betydelse det kan få för människor att 
övergå från muntliga avtal till skriftliga. Vi har ämnat att på så sätt utreda om själva 
undertecknandet av underskriftsmeningen kan få en psykologisk effekt som gör att styrelsen 
och verkställande direktör agerar annorlunda. Tyvärr har vi trots gediget sökande i olika 
bibliotekskataloger, e-tidskrifter och på Internet inte funnit några för oss relevanta 
teoribildningar inom det området. 
 
Vi har valt att på grund av tidsbrist inte söka rätt på årsredovisningen för det bolag som vi inte 
lyckades hitta på deras hemsida. Detta påverkar givetvis de procentsatser som presenteras i 
vår undersökning av tillämpningen av underskriftsmeningen. Vi tror dock inte att bortfallet 
påverkar det övergripande resultatet av undersökningen. Vi har ej heller haft tid att följa upp 
de fall där vi inte funnit någon förklaring till varför underskriftsmeningen inte tagits med. 
Detta är en stor brist i undersökningen eftersom vi inte med säkerhet kan uttala oss om det 
ändå finns en förklaring eller om den helt enkelt saknas. Vi har därför inte någon möjlighet att 
i vår analys och slutsats lägga någon större vikt vid detta. 
 
Telefonintervjun med Hans Dalborg var väldigt kortfattad. Han är en mycket upptagen person 
och vi fick endast tio minuters telefontid med honom. Hans svar blev därmed väldigt 
kortfattade och vi fick ingen möjlighet att gå på djupet i den utsträckning som vi hade önskat. 
Den telefonlänk som vi samtalade på innefattade dessutom väldigt mycket störningar, vilket 
ytterligare bidrog till det knapra resultatet. Angående intervjun med Dalborg är det mycket 
viktigt att komma ihåg att han är ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Att han 
innehar denna post innebär naturligtvis att han inte på ett öppet sätt kan redovisa sina 
personliga åsikter. Han ville till exempel inte uttala sig om vad han personligen eller i 
egenskap av styrelseordförande i Nordea ansåg om underskriftsmeningen 
 
Vi tycker också att det saknas intervjuer med någon från användarsidan. Det hade för 
uppsatsen varit mycket intressant att ta del av vad investerare och långivare anser om 
underskriftsmeningen. Återigen beror denna brist på att vi inte har haft tid att utföra några 
sådana intervjuer. Vissa försök till kortare intervjuer i slutskedet av uppsatsskrivandet har 
gjorts, men utan goda resultat. Bland annat har vi via mailkontakt med Robur, ett 
fondförvaltningsföretag som ägs av FöreningsSparbanken, blivit lovade ett snabbt svar, men 
som trots uppretade påtryckningar dessvärre ännu ej dykt upp.  

                                                        
24 SOU 2004:130 
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3 TEORETISK OCH PRAKTISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska och praktiska referensram som ligger till grund 
för vår analys och våra slutsatser. 
 
3.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
3.1.1 Inledning 
 
Svensk kod för bolagsstyrning är resultatet av ett regeringsbeslut fattat i september 2002. 
Koden presenterades i sin helhet i december 2004 och har framarbetats av Kodgruppen, en 
kommitté bestående av personer tillsatta av regeringen och av representanter från näringslivet 
med inblandning från bland annat FAR och Svenskt Näringsliv. Den började tillämpas av 
vissa av börsbolagen redan 2005, men kommer till en bredare användning från och med 2006. 
Utgångspunkten från Kodgruppens sida är dock att alla bolag noterade på Stockholmsbörsen 
inom en snar framtid ska komma att tillämpa Koden. För att fortlöpande utvärdera Kodens 
framtida värde och tillämpning är ett kollegium tillsatt för att övervaka den fortsatta 
utvecklingen vad avser bolagskoder såväl inom Sverige som internationellt - Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning. I slutet av maj 2006 kommer Kollegiet med sin första rapport och 
sammanställning över hur Koden anammats av de berörda börsbolagen. Deras utlåtande 
kommer troligen att väga tungt när det kommer an på den kommande utvecklingen av Koden 
för svenskt vidkommande.25 
 
Koden är på intet sätt något bindande regelsystem, utan bygger vidare på den i Sverige redan 
väl utvecklade självregleringsprincipen, samt tar sin utgångspunkt i Aktiebolagslagen. Företag 
som följer Koden kan välja att borste från de punkter de anser ovidkommande, men måste då 
förklara och motivera detta enligt principen �följ eller förklara� (comply or explain). Det finns 
ingen reglering i själva Koden som talar om vilka krav som ställs på dessa eventuella 
förklaringar och motiveringar och inte heller Kollegiet eller någon annan instans kommer att 
utvärdera dessa, utan det blir helt och hållet upp till marknaden att avgöra vad den godtar.26  
 
Något om bedrägerier i Sverige 
 
I en inledande forskningsöversikt konstaterade kommissionen att samhällsvetenskapen skiljer 
mellan realkapital, humankapital och socialt kapital. Det sistnämnda bygger på förtroende 
mellan de aktörer och individer som verkar i samhället. Förtroende är grundläggande i ett 
samhälle. Det gäller inte minst näringslivet. Det är viktigt att näringslivet åtnjuter ett högt 
förtroende i det omgivande samhället och även att det råder ett högt förtroende mellan olika 
aktörer inom näringslivet. Förtroende för företagen är betydelsefullt för att de skall kunna 
attrahera kapital och medarbetare och få avsättning för sina produkter. Brist på förtroende 
innebär större risker och högre kostnader för företagen samt att marknadsekonomin fungerar 
sämre. Ytterst har förtroendet för näringslivet konsekvenser för den ekonomiska tillväxten 
och för människornas välfärd.27 
 

                                                        
25 Molin (2006) s 2 
26 Ibid s 2-3 
27 SOU 2004:47 s 13-41 
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Enligt en undersökning som Öhrlings Pricewaterhouse Coopers låtit göra är svenska 
företagsledare mer benägna till bedrägligt beteende på sina poster än utländska kolleger. 
Svenska företag har också en tendens att låta udda vara jämnt i de påkomna fallen. Trolöshet 
mot huvudman, högaktuellt med tanke på Skandiarättegången och tingsrättens i dagarna 
fastställda tvååriga fängelsedom mot Skandiachefen Lars-Eric Petersson, samt förskingring 
och vilseledande ekonomisk redovisning är de vanligaste brottsrubriceringarna. Det verkar 
finnas en viss sanningshalt i uttrycket att �tillfället gör tjuven�. Hälften av alla begångna brott 
på företag sker inom den egna organisationen. 35 procent av Sveriges företag uppger att de 
har utsatts för någon form av ekonomisk brottslighet under de senaste två åren.28  
 
Överåklagare Christer van der Kwast kallar bakgrunden till Skandiaskandalen för ett slags 
�galopperande vansinne�. Det är viktigt att rättsväsendet visar att det går att bli dömd även 
sittandes på en topposition i ett företag. Han anser vidare att åtalet fokuserar på den som har 
det yttersta ansvaret. Nästan alla liknande fall hamnar på en undre nivå. Det är sällan det går 
att hitta anknytning så högt upp i en organisation att det verkligen går att säga att någon har 
agerat så att de har ett straffrättsligt ansvar. Det är en svår brottstyp att hantera, då den rör 
ansvaret på högsta möjliga nivå i ett stort börsföretag och det blir särskilt svårt eftersom det 
även finns ett antal andra personer som har haft inflytande. Därför gäller det att skilja på att 
styrelsen har haft ett övergripande ansvar och vd:n det verkställande. Men styrelsen måste 
vara informerad om vad som pågår för att kunna ta sitt ansvar. Är den inte det, kan den inte ha 
synpunkter. Det går att ha åsikter om hur aktiva styrelseledamöterna ska vara, men det går 
inte att döma någon för något som den inte känner till.29 
 
En plats i företagsledningen verkar vara förknippad med frestelsen att begå brott på företaget, 
åtminstone här i Sverige. Enligt Ulf Sandlund, ansvarig på rättsenheten på Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers, är gärningsmän som ingår i företagsledningen överrepresenterade i 
de svenska företagen i en internationell jämförelse. En bakomliggande förklaring till detta 
fenomen kan ligga i att Sveriges företagskultur är öppnare jämfört med företag i övriga 
världen. I Sverige har vi en kultur när det handlar om beslutsfattande som bygger på 
förtroende i stället för kontroll och uppföljning. Givetvis kostar brott företagen mycket 
pengar. Genomsnittskostnaden per företag mätt under en tvåårsperiod landar på cirka 4,3 
miljoner kronor. Det rör sig då enbart om de direkta kostnaderna. Då har inte kostnaderna för 
förlorade kunder, kostnader som kan härledas till att förtroendet för varumärket försämrats 
eller uppsägningskostnader och nyrekryteringskostnader inkluderats. Denna siffra är dock låg 
i ett internationellt perspektiv. De västeuropeiska företagen uppskattade 
genomsnittskostnaden till sanslöst höga 19 miljoner kronor under samma period. 
 
Vilket straff väntar då en påkommen gärningsman i Sverige? I de flesta fall inget alls, utan 
tidigare nämnda dom mot Lars-Eric Petersson för grov trolöshet mot huvudman är än så länge 
ett undantag. Det finns en påtaglig skillnad mellan svenska och utländska företag i det att de 
utomlands är betydligt mer benägna att avskeda, väcka åtal eller stämma personer som 
påkommits med att begå brott på företaget. Men det mest anmärkningsvärda är att det i 30 
procent av fallen i Sverige inte görs något alls avslutar Ulf Sandlund.30  
 

                                                        
28 Berg (2006-05-28) 
29 Ledin (2006-05-31) 
30 Berg (2006-05-28) 
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3.1.2 Förtroende skapar värde 
 
Förtroende kan definieras som �den förväntan beträffande andra medlemmar av en 
gemenskap, som uppstår när denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och 
samarbetsinriktat beteende grundat på allmänt accepterade normer�. Socialt kapital kan 
beskrivas med �en förmåga som uppkommer ur förekomsten av förtroende i ett samhälle eller 
en del av det�. Förtroende blir alltså en förutsättning för förekomsten av socialt kapital. Exakt 
hur mycket det sociala kapitalet är värt för det svenska samhället är inte beräknat, men det 
bedöms att de ökade transaktionskostnader som uppstår på grund av brist på förtroende 
uppgår till tiotals procent av bruttonationalprodukten.31 
 
Med transaktionskostnader åsyftas: 
 

• Kostnaden för att skaffa och kontrollera information om produktens eller tjänstens 
egenskaper 

• Kostnaden för att utforma och genomdriva kontraktsvillkor 
• Kostnaden för att undersöka och försöka förutse eller till och med kontrollera 

köparens eller säljarens framtida beteende 
• Kostnader för att försäkra sig för kostnadstäckning i händelse av oförutsedda 

händelser. 
 
Om transaktionskostnaden är tillräckligt hög kommer affären inte till stånd trots att varans 
eller tjänstens pris i sig är attraktivt. Ett högt förtroende skapar låga transaktionskostnader, 
enligt följande logik: Om bägge parter vet att den information som är allmänt tillgänglig om 
varan/tjänsten och om köparen eller säljaren är tillförlitlig, behöver de inte lägga ned tid och 
resurser på att skaffa fram och kontrollera information. Samma sak gäller om bägge parter vet 
att den information som köpare och säljare lämnar är korrekt, det vill säga om man ser 
varandra som ärliga. I bägge fallen är transaktionskostnaden låg. Om bägge parter dessutom 
har förtroende för varandra i den meningen att man tror sig veta att de åtaganden man kommit 
överens om tolkas på ett gemensamt sätt och kommer att fullföljas, då kan kostnaden för 
insyn, kontroll och försäkringar hållas på ett minimum vilket sänker transaktionskostnaden 
ytterligare. Att göra affärer under sådana förutsättningar är helt enkelt billigt jämfört med en 
situation där förtroendet är lågt. Förtroende är således, ur ett transaktionskostnadsresonemang, 
en faktor som handlar om att minska risker och därmed förknippade kostnader kopplade till 
ekonomiska utbyten och samarbeten.32 
 
Ur detta perspektiv är det inte svårt att hålla med kommissionen i deras bedömning att 
förtroende är en väsentlig förutsättning för välstånd och tillväxt. Förtroendefrågan blir därför 
till en samhällsfråga och inte enbart en fråga för de institutioner eller grupper som vid olika 
tillfällen möter just vikande förtroende. Att frågor kring förtroendet för näringslivet kommer 
upp till debatt är inget nytt. Så länge någon form av affärsverksamhet har förekommit har 
också vissa grundläggande etiska problem aktualiserats. Problemen har i stort sett varit 
desamma och kan sammanfattas som utnyttjande av överlägsen kunskap på andras bekostnad, 
svek av förtroende och blint tjänande av egennyttan.33 
 
Upprinnelsen till Koden grundar sig inte på något sätt i att det sedan tidigare skulle saknas 
regler för bolagsstyrning, utan Förtroendekommissionen med andra har ansett att det funnits 
                                                        
31 SOU 2004:47 s 88-97 
32 Brytting  SOU 2004:47 bilagedel 
33 SOU 2004:47 s 101 
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ett behov av att göra en mer heltäckande sammanställning av vad som kan anses vara god 
svensk sed för bolagsstyrning. Detta baserar sig till stor del på alla de företagsskandaler som 
kommit till ytan, både i Sverige såväl som i andra drabbade länder. Det har rört sig om 
redovisningsskandaler, företagsstyrelser som brustit i sitt ansvar och sin kontroll, vissa 
förmånssystem för ledande företrädare och konkurrensbegränsande samarbeten.34 Den hätska 
debatt som då förts tillsammans med den berättigade kritiken har lett till att regeringen och 
berörda parter insett de konsekvenser som skulle kunna uppstå utan allmänhetens fulla 
förtroende för svenskt näringsliv. Koden uttrycker det som att god bolagsstyrning (corporate 
governance) handlar om att �styra bolag på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på 
avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidrar till samhällsekonomins 
effektivitet och tillväxt�.35 Därför får frågor om bolagsstyrning av naturliga skäl störst 
betydelse i bolag med bred ägarspridning.  
 
3.1.3 Internationell reglering 
 
Under de senaste åren har företagsskandaler och frågor kring förtroendet för storföretagen fått 
ökad uppmärksamhet i massmedia och samhällsdebatt i många länder med högt utvecklat 
näringsliv. Genom USA:s dominerande roll i den globala ekonomin, och som förebild inom 
marknadsekonomin, har förhållanden i USA ofta fått stort intresse och påverkat utvecklingen i 
omvärlden. De företagsskandaler som förekommit i USA har lett till ny lagstiftning och andra 
åtgärder med syfte att förhindra en upprepning. Under sommaren 2002 antogs den så kallade 
Sarbanes-Oxley Act (SOX). Lagens övergripande syfte är att skydda investerare genom att 
förbättra innehåll och tillförlitlighet i företagsinformationen. Debatten kring 
företagsskandalerna har i flera länder påskyndat ett pågående arbete med att utveckla koder 
för styrning av främst större bolag. I en jämförande studie, utförd på uppdrag av EU-
kommissionen, av medlemsländernas bolagsstyrningskoder definieras en kod som �en rad av 
icke-bindande principer, normer eller god sed, utgiven av ett kollektivt organ, som relaterar 
till den interna styrningen av ett företag�. Cadburyrapporten i Storbritannien år 1992 kom 
som en reaktion på finansskandaler och blev vägledande för utvecklingen av koder för 
bolagsstyrning. Under de senaste åren har nya koder utarbetats i bland annat Finland, 
Tyskland, Danmark, Norge och Spanien. Befintliga koder har uppdaterats i exempelvis 
Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Italien. I sitt förslag till handlingsplan för 
utveckling av corporate governance (bolagsstyrning) i den europeiska unionen förordar EU-
kommissionen att varje EU-land utarbetar en nationell kod för bolagsstyrning.36 
 
Detta är också ytterligare en anledning till att Koden nu införs i svenskt näringsliv, just att de 
flesta länder inte minst i Europa, redan har implementerat koder för bolagsstyrning och 
mycket talar för en fortsatt utveckling inom detta område. Kodgruppen har känt att det varit 
viktigt att Sverige inte hamnat på efterkälken. 
 
3.1.4 Kodens syfte 
 
Kodens övergripande syfte är först och främst att bidra till en förbättrad styrning av svenska 
bolag för att på så sätt söka återfå den svenska marknadens tillit, men även att säkerställa 
förtroendet för svensk bolagsstyrning hos de utländska aktörer som verkar på den 
internationella marknaden. De vägledande principer som Kodgruppen fokuserar på är 
följande: 
                                                        
34 SOU 2004:47 s 101 
35 SOU 2004:130 
36 SOU 2004:47 
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• Skapa goda förutsättningar för en aktiv ägarroll 
• Skapa en maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning 
• Skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och 

kontrollorganen 
• Värna om ägarnas lika behandling 
• Skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt 37 

 
Välskötta företag är en förutsättning för det marknadsekonomiska systemets förmåga att 
skapa välstånd och ekonomisk tillväxt för medborgarna. God bolagsstyrning är därför viktigt 
inte bara för företagens ägare och kapitalmarknaden utan för samhället som helhet. 
Forskningen kring bolagsstyrningen befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede och 
det saknas ännu resultat som på ett mer entydigt sätt påvisar sambanden mellan god 
bolagsstyrning och företagens framgång. Mycket talar dock för att god bolagsstyrning spelar 
en viktig roll för att skapa starka och utvecklingskraftiga företag, vilket i sin tur är avgörande 
för den samhällsekonomiska utvecklingen i stort. Styrningen av svenska aktiebolag sker 
genom ett samspel mellan de fyra så kallade bolagsorganen: bolagsstämma, styrelse, 
verkställande direktör och revisor.38 
 
3.1.5 Underskriftsmening i årsredovisningen 
 
De nya amerikanska reglerna innehåller krav på att ledningen intygar en rad förhållanden, så 
kallade �management certifikation�. Bestämmelsen innebär bland annat att företagets 
verkställande direktör (CEO) och finansdirektör (CFO) skall intyga att varje delårsrapport och 
årsredovisning i allt väsentligt är rättvisande och att de inte innehåller felaktiga eller 
utelämnade faktauppgifter. Dessa regler har fått många länder att diskutera behovet av ett 
intyg från företagsledningen av liknande slag. I Sverige har FAR och BFN 
(Bokföringsnämnden) gemensamt vänt sig till Justitiedepartementet och begärt en lagändring 
med innebörd att årsredovisningen skall förses med en underskriftsmening omedelbart före 
styrelsens undertecknande med följande lydelse: �Undertecknade personer försäkrar att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god 
redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter 
stämmer med faktiska förhållanden.� 39 
 
Bland de skäl som anges för en sådan ordning är att en sådan underskriftsmening förtydligar 
vem som har producentansvaret för den finansiella rapporteringen. Det understryks att 
motsvarande förtydliganden redan görs i revisionsberättelsen och i prospekt och väntas bli ett 
krav i det så kallade transparensdirektivet som är under utarbetande inom EU.40 
 
Kodgruppen har ansett det angeläget att ansvarsförhållandena kring den finansiella 
rapporteringen klargörs i årsredovisningen och att det förslag som lagts är en lämplig ordning 
att göra detta på. Okunskapen om vem som bär ansvaret för den finansiella rapporteringen är 
besvärande på många håll. Den vanligaste missuppfattningen är att det är bolagets revisor som 
bär detta ansvar. BFN har gjort bedömningen att frågan bör bli föremål för lagstiftning och 
inte behandlas i ett uttalande från nämnden. Kodgruppen delar BFN:s uppfattning men ser 
inget hinder mot att omgående uppställa ett sådant krav i den svenska bolagsstyrningskoden. 
                                                        
37 Molin (2006) s 2 
38 SOU 2004:47 
39 Ibid 
40 Ibid 
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Kodgruppen anser vidare att när man i lagstiftningssammanhang överväger den tidigare 
diskuterade underskriftsmeningen också bör överväga vilka möjligheter som står till buds att 
även tydliggöra finansdirektörens externa ansvar. Om verkställande direktören inte ingår i 
styrelsen gäller detta även dennes externa ansvar för den finansiella informationen.41 
 
Som tidigare nämnts kom underskriftsmeningen i koden så småningom att lyda enligt 
följande: Styrelsen och verkställande direktören skall omedelbart före underskrifterna i 
årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen 
är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för akitemarknadsbolag, lämnade 
uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.42 
 
Meningen möttes av skilda synpunkter från de olika remissinstanserna. Enligt Svenskt 
Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Sveriges Försäkringsförbund, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Stockholmsbörsen, Fjärde AP-fonden och 
Turn IT är meningen överflödig. FAR, Revisorsnämnden, Bokföringsnämnden, Svenska 
Revisorsamfundet SRS och Aktiespararna ansåg däremot att den var av stort värde. 
Kodgruppen valde att ta med meningen i koden med motiveringen att den tydliggör de olika 
bolagsorganens ansvarsområden och ansvarsförhållandet mellan styrelse och revisor. 
Dessutom menar Kodgruppen att en liknande mening kommer att införas i svensk rätt i och 
med EG:s så kallade transparensdirektiv som ska vara implementerat i medlemsländerna 
senast den 20januari 2007. Kodgruppen tyckte då att det kan vara bra att förbereda bolagen på 
denna utveckling. 
 
3.2 Underskriftsmeningens juridiska betydelse 
 
3.2.1 Styrelsens skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen 
 
Styrelseledamöternas och den verkställande direktörens bolagsrättsliga skadeståndsansvar 
regleras i 29 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). 1 § ABL lyder som följer: 
 

�En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt 
uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma 
gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna 
lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. 

Om bolaget har upprättat prospekt, erbjudandehandling som avses i 2 a kap. 3 § lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett sådant dokument som avses i 2 a 
kap. 1 § eller 2 b kap. 2 § samma lag, gäller vad som sägs i första stycket andra meningen 
även skada som tillfogas genom överträdelse av 2, 2 a eller 2 b kap. nämnda lag eller 
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaprospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt 
offentliggörande av prospekt och spridning av annonser.�43 

 
Första stycket reglerar det interna ansvaret gentemot bolaget, medan andra stycket reglerar 
ansvaret mot tredje man, det vill säga aktieägare, borgenärer och övriga tredje män. 
Ansvarsbedömningen tar sin utgångspunkt i den allmänna skadeståndsrätten. Fyra 
grundläggande förutsättningar måste, enligt Båvestam, vara uppfyllda för att bolaget eller 
                                                        
41 SOU 2004:47 
42 SOU 2004:130 s 92-93 
43 Båvestam (2006) 
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tredje man skall kunna utkräva skadeståndsansvar av styrelseledamot eller verkställande 
direktör 
 

1. Skadevållaren skall ha förfarit (det vill säga handlat eller underlåtit att handla) 
oaktsamt eller uppsåtligt, 

2. detta skall ha skett inom ramarna för skadevållarens uppdrag för bolaget, 
3. ekonomisk skada skall kunna styrkas och 
4. skadan skall vara en typisk följd av det oaktsamma eller uppsåtliga förfarandet, det vill 

säga adekvat kausalitet skall föreligga. 
 
Vid bedömningen av punkt 1 läggs stor vikt vid om aktiebolagslagens regler eller övriga 
normer har överträtts. Eventuellt skadeståndsansvar är alltid individuellt, vilket innebär att en 
styrelseledamot kan bedömas vara skyldig medan de övriga går fria. Hänsyn ska dock tas till 
delegation av uppgifter. Viktigt att notera är att en styrelseledamots bristande kunskaper eller 
erfarenhet inte kan utgöra en förmildrande omständighet.44 
 
3.2.2 Om undertecknandet av årsredovisningen 
 
Båvestam fortsätter vidare med att klargöra att skriftliga avtal ofta bekräftas med en 
underskrift och att vissa avtal rentav inte är giltiga förrän de har skrivits under av bägge 
parter. Man skulle kunna tro att så är fallet även med årsredovisningen, att styrelsen och 
verkställande direktör skriver under och därmed blir ansvariga för innehållet i redovisningen, 
just därav. Men så är inte fallet, styrelsen och verkställande direktören är ansvariga redan på 
grund av sin ställning gentemot såväl bolaget som tredje man, som påpekades ovan. Ändå 
innehåller årsredovisningslagens 2 kap. 7 § en bestämmelse om att ett aktiebolags 
årsredovisning skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av verkställande 
direktören. Om någon har en avvikande åsikt skall även detta antecknas. Skälet till detta 
lagkrav är främst att göra klart för styrelsen att ansvaret för årsredovisningen inte är 
delegerbart. Om ingen avvikande åsikt redovisas ansvarar hela styrelsen för handlingarnas 
riktighet. Ett annat motiv till kravet på underskrift är att tillse att styrelseledamöterna och 
verkställande direktören inser allvaret i att avge årsredovisningen. Undertecknandet av 
årsredovisningen påverkar alltså inte på något sätt styrelsens och verkställande direktörens 
skadeståndsansvar. Undertecknandet är, enligt Båvestam, snarare att betrakta som en 
bekräftelse på detta ansvar.45 
  
3.2.3 Bolagsstyrningskodens skadeståndsrättsliga betydelse 
 
Som vi redan tidigare har beskrivit är kodens regler inte av tvingande karaktär utan bygger på 
principen �följ eller förklara�. Frågan om reglerna då kan betraktas som handlingsnormer som 
det är oaktsamt att bryta mot, är inte lätt att besvara. Som vi redan nämnt är det ju inte bara 
överträdelser av lagar som kan få betydelse vid en oaktsamhetsbedömning, utan även övriga 
normer. Högsta domstolen har tidigare uttalat sig i ett mål rörande överträdelse av 
tillsynsmyndighets allmänna råd. De kom då fram till att en överträdelse av ett allmänt råd i 
sig inte kan ligga till grund för skadeståndsansvar. Däremot kan det spela en roll vid 
bedömningen.46 Kort sagt ligger det alltid nära till hands att tro att någon som inte följt ett 
allmänt råd har handlat oaktsamt. Kodens regler är dock inga allmänna råd. Däremot återfinns 

                                                        
44 Båvestam (2006) 
45 Ibid 
46 Ibid 
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de i ett statligt betänkande och bör därför ha en viss tyngd och det är absolut inte uteslutet att 
de skulle kunna få betydelse vid en oaktsamhetsbedömning.47 
 
3.2.4 Underskriftsmeingens betydelse 
 
Kodgruppens avsikt var aldrig att förändra styrelsens eller verkställande direktörens 
skadeståndsrättsliga ansvar när underskriftsmeningen infördes. Men det är ytterst tveksamt att 
Kodgruppens avsikter skulle spela någon roll för den rättsliga betydelse en lämnad eller inte 
lämnad försäkran enligt meningen har, anser Båvestam. Han fortsätter sitt resonemang med 
att påpeka att någon rättslig analys innan införandet av underskriftsmeningen aldrig gjordes 
av Kodgruppen. För att utreda vad det egentligen är styrelsen och verkställande direktör 
skriver under på kan meningen delas in i tre delar. De ska försäkra att såvitt de känner till att 
 

• årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för 
aktiemarknadsbolag, 

• lämnade uppgifter stämmer överens med de faktiska förhållandena och 
• ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av 

bolaget som skapats av årsredovisningen. 
 
Enligt 2 kap. 2 § Aktiebolagslagen ska årsredovisningen upprättas i enlighet med god 
redovisningssed. Begreppet god redovisningssed bör innefatta att börsnoterade företag följer 
noteringsavtalet vilket skulle kunna beskriva �god redovisningssed för aktiemarknadsbolag�. 
 
Enligt 2 kap. 3 § Årsredovisningslagen ska balans- och resultaträkningen tillsammans med 
noterna upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. 
Alltså måste lämnade uppgifter stämma överens med faktiska förhållanden. 
 
Enligt samma lagparagraf som ovan ska också, om det behövs för att ge en rättvisande bild 
skall ges, tilläggsupplysningar lämnas. Alltså får naturligtvis ingenting av väsentlig betydelse 
som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen utelämnas. 
 
Som vi kan se återfinns redan underskriftsmeningens krav i lagtexten. Frågan är då om 
ordalydelsen att styrelsen och verkställande direktören försäkrar ovanstående punkter kan 
göra att ansvaret blir mer långtgående än lagens. Det skulle faktiskt kunna uppfattas som en 
garanti, vilket innebär ett strikt ansvar. Vid strikt ansvar finns inget oaktsamhetskrav. En 
sådan garanti skulle dock stå direkt i strid mot lagtextens betydelse och dessutom innehåller 
underskriftsmeningen ordalydelsen �såvitt vi känner till�. Denna reservation eller friskrivning 
kan snarare anses få till följd att ansvaret är mindre långtgående än lagens. Detta därför att 
den begränsar ansvaret till sådant som styrelsen och verkställande direktören vid tidpunkten 
för underskriften kände till. Lagen som bygger på oaktsamhet gör styrelsen och verkställande 
direktören ansvariga även för sådant som de borde ha känt till. Denna lag är inte dispositiv 
och koden kan därför inte på något sätt minska ansvaret. Det enda rimliga slutsatsen blir 
därför att den inte påverkar ansvaret alls, anser Båvestam.48 
 
Slutsatsen att underskriftsmeningen inte påverkar styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar dras även av Hans Berggren, chefsjurist på OMX49. Båvestam refererar även i sin 
artikel till ytterligare två personer som dragit samma slutsats, Svernlöv och Dotevall.50 
                                                        
47 Båvestam (2006) 
48 Ibid 
49 Berggren (2006-05-17) 
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3.2.5 Transparensdirektivets försäkransmening 
 
Eftersom Kodgruppen delvis motiverar beslutet att införa underskriftsmeningen i koden med 
att en liknande försäkran kommer att införas i svensk rätt genom EG:s transparensdirektiv, 
som ska vara implementerat i medlemsländerna senast den 20 januari 2007, ska vi något ytligt 
redogöra för detta direktiv här. Där anges att i årsredovisningen för aktiemarknadsbolag ska 
finnas: 
 

�En försäkran från var och en av de huvudansvariga hos emittenten, vars namn och 
befattningar skall anges tydligt, där de intygar att årsbokslutet, såvitt de vet, har upprättats 
i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av tillgångar, 
skulder, finansiell ställning, samt vinst eller förlust hos emittenten och i de företag, 
betraktade som en helhet, som omfattas av koncernredovisningen, och att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över verksamhetens utveckling och 
resultat och över emittentens ställning och ställningen i de företag, betraktade som en 
helhet, som omfattas av koncernredovisningen, tillsammans med en beskrivning av de 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de står inför.� 

 
Vi går i denna uppsats inte på djupet med betydelsen av denna mening, men Båvestam 
kommer i sin artikel fram till slutsatsen att en �såvitt vi känner till� � försäkran passar illa in i 
svensk civilrätt bland de skadeståndsrättsliga regler som ryms där idag. Han anser att 
meningen, likt kodens mening, ger uttryck för ett mer begränsat ansvar än Aktiebolagslagen. I 
arbetet med att implementera direktivet i svensk rätt bör det därför allvarligt övervägas vilka 
anpassningar till det svenska rättssystemet som direktivet tillåter och på vilket sätt kravet bör 
implementeras.51 Justitiedepartementet utreder just nu frågan.52 
 
3.3 Bolagsstyrning (Corporate governance) 
 
�The proper governance of companies will become as crucial to the world economy as the 
proper governing of countries� James D. Wolfensohn, President of the World Bank, 199953 
 
Aktieägarna har den exklusiva kontrollen över själva aktiestocken. En omständighet som 
uppkommer tillsammans med de begränsade skyldigheter aktieägarna har, är dessvärre att de 
samtidigt ger upp rättigheterna till kontrollen över bolagets tillgångar. Den rätten blir istället 
delegerad till ledningen för bolaget. En av fördelarna med bolagsorganisationen för 
investeraren är ju att denne kan anförtro sina medel till dem som har den expertis och den tid 
denne inte har, men det blir också samtidigt en av nackdelarna. Därför är det denna separation 
mellan ägande och kontroll som hamnat i fokus när det gäller diskussionen beträffande 
bolagsstyrning.54 När företagsledningen är separerad och avskild från de som förser företaget 
med kapital, det vill säga investerarna, har ledningen ett ansvar angående att säkerställa att 
tillgångarna används på effektivaste sätt i enlighet med företagets uppsatta mål. Att förvissa 
sig om att ledningen verkligen gör detta är viktigt, både när det kommer an på att skapa 
kortsiktig ekonomisk framgång, såväl som när det gäller att skapa förmåga att attrahera 
långsiktiga, stabila och lönsamma investerare. Det grundläggande i bolagsstyrning (corporate 
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51 Ibid 
52 Båvestam (2006-04-10) 
53 Monks and Minow (2004) s 295 
54 Ibid s 111  
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governance) blir att säkerställa de möjligheter genom vilka företagsledningen kan hållas 
ansvarig för att just detta sker.55 
 
Att öka antalet aktieandelar för med sig en betydelsefull fördel för bolagsledningen: det 
reducerar drivkraften och förmågan hos varje enskild aktieägare att skaffa sig upplysningar 
och övervaka effektivt. När antalet aktieägare i vissa fall rentav uppgår till hundratusentals � 
till och med miljontals � och var och en av dem innehar aktier i flertalet bolag, så är det inte 
möjligt för någon av dessa aktieägare att övervaka företagsledningen i respektive bolag på ett 
effektivt sätt. Hur mycket övervakning är värd uppoffringen när aktieägarens investering (och 
ansvar) är starkt begränsad och även om denne verkligen skulle vara insatt i de aktuella 
frågorna, så finns det ändå ingen möjlighet att göra något åt dem?56 
 
Frågan är: Finns det något system som kan förmå en företagsledning att sätta samma värde 
på företagets ekonomiska framgångar, i lika hög grad som en aktieägare gör? 
 
Bolag kan inte drivas bara i största allmänhet, utan mål. Ledningen måste ha makten och 
möjligheten att kunna fatta snabba beslut och kunna få ta rimliga risker. Om varje litet 
marginellt beslut skulle behöva kommuniceras med företagets ägare, eller till och med 
bekräftas av dem, skulle den industriella utvecklingen bli helt paralyserad och alla skulle 
förlora på det. Men samtidigt är det ju så att när aktieägarna delegerar över väsentlig makt till 
ledningen, så måste de ju samtidigt få en försäkran om att denna makt inte kommer att 
missbrukas. Hur vet aktieägarna att tillgångarna de äger, inte missbrukas eller rentav 
förskingras? Den i särklass största utmaningen när det kommer an på bolagsstyrning blir hur 
det samtidigt som ledningen anförtros en absolut makt över skötseln av bolaget också går att 
hålla dem ansvariga för hur denna makt används. Aktieägarna kan omöjligen övervaka den 
ledning de tillsätter. Antalet ägare i ett bolag kan uppgå till hundratusentals, diffust utspridda 
över hela världen. Så aktieägarna medges rätten att välja representanter för att övervaka 
företagsledningen i deras ställe � styrelsen. Styrelseledamöterna representerar ägarna och dess 
uppgift är att med hjälp av lagen skydda bolagets tillgångar.57 
 
Begreppet �bolagsstyrning� (corporate governance) kan ses som en samling principer för hur 
bolag bör styras. Det handlar om att skapa en strukturerad dialog mellan främst ledning och 
aktieägare så att de är överens om bolagets strategiska och operationella mål, samt hur dessa 
mål på bästa sätt ska uppnås.58 När det gäller styrelsen, så ska den fungera som en slags 
medlare mellan ägarna och de som har den styrande kontrollen över bolaget. Den skapar 
balans mellan en liten grupp nyckelchefer posterade på bolagets huvudkontor och en 
vidsträckt grupp med aktieägare, spridda över hela världen. I teorin åtminstone, påtvingar 
lagregler styrelsen en strikt och absolut förtroendeplikt att säkerställa att företaget drivs 
utifrån ett långsiktigt intresse för ägarna, eller mer precist, aktieägarna. Styrelsen har en 
central roll i bolagsstrukturen. Den är länken mellan de personer som tillför kapital 
(aktieägarna) och de personer som använder detta kapital för att skapa mervärde (ledningen). 
Detta innebär att styrelsen blir överlappningen mellan den lilla maktstarka grupp som driver 
företaget och den enorma, diffusa och relativt maktlösa grupp som helt enkelt endast önskar 
att företaget är framgångsrikt. Styrelsens primära roll blir att övervaka ledningen för 
aktieägarnas räkning.59 

                                                        
55 Monks and Minow (2004)  s 530  
56 Ibid s 114 
57 Ibid s 196  
58 Parum (2005) 
59 Monks and Minow (2004) s 195  
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I ett vidare perspektiv handlar bolagsstyrning också om företagets roll i samhället, något som 
uppmärksammats mer och mer på senare tid i och med olika redovisningsskandaler. Den 
förtroendekris för näringslivet som dessa skandaler har skapat har gjort att begreppet blivit 
mycket populärt och många länder utvecklar olika regelverk som om de följs ska främja �god 
bolagsstyrning�.60 Detta innebär dock inte att begreppet är något nytt utan det är snarare så att 
denna fråga har diskuterats ända sedan 1800-talet då ägande och styrning för första gången på 
allvar började separeras i bolag.61 Styrkan � och även förutsättningen för överlevnad � för 
vilket bolag som helst, grundar sig på en balans mellan två explicita krafter: styrkan hos de 
som äger bolaget i kombination med styrkan hos de som styr detsamma. Bolaget är beroende 
av aktieägarnas kapital, samtidigt som den dagliga driften av bolaget är reserverad för 
ledningen. Detta öppnar upp för möjligheter för bedrägligt beteende. Detta förhållande satte 
nästan stopp för utvecklingen av bolag på ett tidigt stadium.62 
 
Karl Marx och Adam Smith var inte ense om mycket, men de ansåg båda två att bolagsformen 
för en organisation var ogenomförbar, grundat på anmärkningsvärt samstämmiga argument. 
De ifrågasatte om det överhuvudtaget är möjligt att skapa en struktur som kan fungera 
effektivt och rättvist, under det faktum att det finns en separation mellan ägande och kontroll. 
Adam Smith kritiserade både de som investerade i företag med gemensamt ägande och de 
som drev dem. Angående investerarna skrev han att de �� sällan verkar förstå någonting om 
företagets affärer�, och angående styrelseledamöterna sa han: �När de handskas med andra 
människors pengar istället för sina personliga, så kan det inte förväntas att de ska vaka över 
dessa med samma oroliga vaksamhet som delägarna i ett privat delägt företag ofta vakar över 
sina egna.�63 Den moderna trenden beträffande utveckling av vägledning i 
bolagsstyrningsfrågor samt bolagskoder tog sin början av 1990-talet i Storbritannien, USA 
och Kanada med grund i den dåliga överblick över vilken styrelsesammansättning vissa 
ledande företag hade och som blev särskilt påtagligt när dessa företags prestationer 
ifrågasattes. Även de institutionella investerarna började ställa krav på förändringar.64 
 
Bakom alla de bolagsskandaler som förekom i USA 2002 fanns en styrelse som klagade över 
att de aldrig fått någon information om vad som var i görningen. Om nu styrelseledamöterna 
har en skyldighet att vara noggranna och lojala, hur gör de då för att tillmötesgå denna 
skyldighet beträffande noggrannhet när det kommer an på att försäkra sig om att de verkligen 
får den information de behöver? När, om någonsin, är ett �jag hade ingen aning� försvarbart 
för en styrelseledamot? Vem har det slutgiltiga ansvaret för bolaget? Och vilka borde ha 
kontrollen � ledningen eller styrelsen? Enligt lagen är det kristallklart. Till syvende och sist är 
det styrelsen som ansvarar för bolaget och blir därav också de som har den absoluta och 
slutgiltiga makten. Det är i praktiken, inte enligt lagen, som problemen uppstår.65  
 
Ledningen har expertisen, infrastrukturen och tiden att driva och kontrollera företaget. Hur 
kan det, med utgångspunkt ur denna dominans från ledningen, ändå vara möjligt för styrelsen 
att möta upp sitt ansvar? Kan en idérik och energisk ledning driva företaget och samtidigt 
lämna plats för styrelsen att hålla den ultimata kontrollen? Paradoxen blir hur de båda 
bolagsorganen ska tillåtas behålla respektive kontroll utan att de samtidigt försvagar 
initiativförmågan och motivationen hos den andre. Paradoxen skapar en oro som är plågsam 
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för många bolag och orsakar motsättningar i toppen av bolaget och som får till följd att en 
betydande mängd energi går till spillo. Komplexiteten i ansvarsfrågan när det gäller 
bolagsstyrningen kräver att ledning och styrelse hittar en komfortabel och dynamisk 
maktbalans dem emellan. Det kommer alltid att finnas spänningar, utan att det för den sakens 
skull behöver innebära något negativt. En lagom dos kan istället stimulera kreativiteten och 
produktiviteten.66 
 
3.4 Förväntingsgapet 
 
Revisorns roll i den process som det innebär att fastställa en årsredovisning är att vara en 
oberoende granskare av den rapport som styrelsen och verkställande direktören i bolaget 
ansvarar för att ta fram. Granskningen ska vara av sådan omfattning att revisorn kan uttala sig 
om att redovisningen i alla väsentliga avseenden har upprättats enligt tillämplig lag om 
årsredovisning och därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt 
god redovisningssed i Sverige.67 Enkelt uttryckt innebär det att årsredovisningen inte ska 
innehålla några väsentliga fel eller sakna några väsentliga uppgifter. 
 
Det har dock länge diskuterats om det inte finns ett förväntingsgap mellan vad allmänheten 
tror och förväntar sig att revisorn ska göra och det revisorn faktiskt gör enligt god 
revisionssed. Liggio var den första att i en artikel från 1974 använda begreppet 
�förväntingsgap�. Han definierade det som �Skillnaden mellan nivåerna på den förväntade 
prestationen, som den oberoende revisorn och användaren av finansiella handlingar 
föreställde sig�. (�The difference between the levels of expected performance as envisioned by 
the independent accountant and by the user of financial statements�)68 I en artikel från 1994 
beskriver Epstein och Geiger hur revisionen såg ut i USA under andra hälften av 1800-talet. 
Uppgiften då var att med nästan absolut säkerhet garantera att det inte förekom något 
bedrägeri eller avsiktligt misskötande av företaget. I takt med att företagen växte sig större 
och större under 1900-talet började dock revisionen få en annan inriktning. Det var inte längre 
möjligt att verifiera varje transaktion utan revisorn blev tvungen att jobba utifrån begreppet 
�väsentlighet�.69 
 
I en undersökning som Epstein och Geiger gjorde bland aktieägare som ägde 100 eller fler 
aktier i bolag listade på någon av de amerikanska börserna, fann de dock att ca 51 % av de 
tillfrågade förväntade sig att revisorn med absolut säkerhet skulle kunna uttala sig om fel i 
årsredovisningen och hela 71 % förväntade sig ett uttalande om att det med absolut säkerhet 
inte förekom några bedrägerier i företaget. De anser att denna undersökning utgör klara bevis 
för att det existerar ett förväntningsgap. Porter utförde 1993 en empirisk studie av 
förväntingsgapet i Nya Zeeland och även Porter kom fram till att ett tydligt förväntningsgap 
existerade.70 Som förslag på åtgärder mot förväntningsgapet nämner Epstein och Geiger bland 
annat att revisionsberättelsen bör skrivas så att allmänheten genom att läsa den förstår 
revisorns roll. De betonar dock att denna åtgärd ensam inte skulle kunna förändra någonting 
utan att ytterligare informationskampanjer måste till.71 
 

                                                        
66 Monks and Minow (2004) s 206 
67 FAR II (2004) 
68 Porter (1993) 
69 Epstein (1994) 
70 Porter (1993) 
71 Epstein (1994) 
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Flertalet studier har gjorts för att undersöka just revisionsberättelsens påverkan på läsaren. De 
är främst baserade på amerikanska, brittiska och australiensiska förhållanden. I USA drogs 
slutsatsen att läsarens uppfattning om ledningens och revisorns ansvar för årsredovisningen 
kan påverkas genom revisionsberättelsen. Allmänt bevisade dessa studier att en utökad 
revisionsberättelse ger en mer fullständig förståelse för omfattningen, naturen och 
signifikansen av revisionen. Alltså kan en utökad revisionsberättelse reducera 
förväntningsgapet.72 Detta är något som FAR verkar ha tagit fasta på för enligt deras 
revisionsstandard ska revisionsberättelsen innehålla en upplysning om att det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för årsredovisningen, bokföringen och 
förvaltningen samt att det är revisorns ansvar att uttala sig om årsredovisningen på grundval 
av revisionen. Vidare ska revisionsberättelsen bland annat beskriva revisionens inriktning och 
omfattning och den ska innehålla ett konstaterande att revisionen ger en rimlig grund för 
uttalandena.73 

                                                        
72 Koh (1998) 
73 FAR II (2004) s 439-442  
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av vår empiriska undersökning, innefattande svaren 
från de intervjuer vi har genomfört, samt en undersökning av hur underskriftsmeningen har 
tillämpats i årsredovisningarna för 2005 
 
4.1 Tillämpning av underskriftsmeningen 
 
4.1.1 Inledning 
 
Aktiemarknadsbolagens förening och Stockholmsbörsen har enats om att införa Svensk kod 
för bolagsstyrning i Stockholmsbörsens regler. Koden kommer till en början att gälla samtliga 
svenska bolag på A-listan och för svenska bolag på O-listan med ett marknadsvärde på över 
tre miljarder kronor. På sikt kommer koden att gälla för samtliga noterade bolag, men de 
mindre bolagen ges tid att anpassa sig.74 De bolag som senast inför bolagsstämman 2006 ska 
implementera koden presenteras på Stockholmsbörsens hemsida och uppgår till 84 stycken. 
Vi har gått igenom samtliga dessa årsredovisningar för att se hur underskriftsmeningen har 
tillämpats. (För en fullständig lista över vilka bolagen är se bilaga 1) 
 
4.1.2 Resultat 
 
3 av de 84 bolagen tillämpar brutet räkenskapsår och har inte tillämpat koden i sina senaste 
årsredovisningar som är för 2004/2005. För ett av bolagen har vi inte fått tag på 
årsredovisningen för 2005. Då återstår således 80 bolag och för dessa har vi funnit följande: 
 

Andel bolag som har med underskrifsmeningen i 
årsredovisningen

81%

19%

Har med
underskriftsmeningen
Har ej med
underskriftsmeningen

 
65 av 80 bolag hade med underskriftsmeningen, medan 15 av 80 inte hade med den. 
 

                                                        
74 Stockholmsbörsens hemsida 
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Av de 65 bolag som har med underskriftsmeningen fann vi 
följande varianter

70%

8%

22% Har med
underskriftsmeningen såsom
den är formulerad i koden*
Använder ej formuleringen
"såvitt vi känner till"

Använder ej ordet "försäkrar"

 
Figuren visar att de flesta bolag som hade med underskriftsmeningen valde att skriva den som den står uttryckt i 
koden. Ca en femtedel valde dock att inte ha med ordet �försäkrar� och ca en tiondel valde att inte ha med 
formuleringen �såvitt vi känner till�. 5 av de 65 bolag som har med underskriftsmeningen har också med en not 
där de klargör att meningen inte innebär att styrelsen tar på sig något ytterligare ansvar utöver 
Aktiebolagslagen.75 
 
*7 av dessa finns endast på engelska men vi gör bedömningen att meningen är direktöversatt 
 

Av de 15 bolag som ej har med underskriftsmeningen fann vi 
följande förklaringar

7%

20%

73%

De jobbar på utformingen

Underskriftsmeningen är
överflödig då ansvaret
uttömmande regleras i
Aktiebolagslagen
Förklaring saknas*

 
Ett bolag förklarade att de jobbade på utformningen av underskriftsmeningen och 3 bolag ansåg att den är 
överflödig. 11 av de 15 bolag som inte hade med underskriftsmeningen hade inte heller någon förklaring till 
varför den ej är med. 
 
*Vi har inte funnit någon förklaring i årsredovisningen. Koden ställer dock inga krav på vilket sätt en förklaring 
skall lämnas. Vi reserverar oss av den anledningen för att en förklaring kan finnas som vi inte lyckats hitta. 
 

                                                        
75 Stockholmsbörsens hemsida 



 27

4.2 Intervjuer 
 
4.2.1 Inledning 
 
Med utgångspunkt utifrån vår frågeställning har vi genomfört totalt sju (7) stycken intervjuer 
med respondenter vars inställning till underskriftsmeningen är något diversifierad. Intervjun 
med Per Lekvall, kansliansvarig och sekreterare i Bolagsstyrningskollegiet, 2006-04-05 är 
inte återgiven nedan. Denna intervju syftade inte till att ta reda på hans eller kollegiets åsikter, 
utan gav mer �hårda fakta� som istället används löpande i uppsatsen. 
 
Intervju med Hans Lingqvist, auktoriserad revisor på Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers, Torsgatan 21, Stockholm, 2006-04-07. 
 
För att försöka få en bild av vad revisorerna anser om vikten av underskriftsmeningen ringde 
vi bland annat upp revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och kom där i kontakt 
med Hans Lingqvist, auktoriserad revisor. 
 
Den sammanfattande bilden av Hans Lingqvists inställning till underskriftsmeningen blir att 
han är tämligen kritisk till dess betydelse. Han anser att i och för sig är det på det här stadiet 
för tidigt att säga något, den är ju alldeles färsk till sin användning, men han uttrycker det som 
att �� visst, den skadar ju inte, men vilken nytta gör den?� Samtidigt tillstyrker Lingqvist att 
han kan se att den förvisso kan fungera som en påminnelse för styrelsen om dess ansvar för 
räkenskaperna, särskilt i förhållande till revisorn. Men å andra sidan, tillägger han, så är det ju 
lite av att �dumförklara� styrelserna. Lingqvist är övertygad om de styrelsemedlemmar som 
verkar i företag på börsnivå redan är fullt medvetna om sitt ansvar. Han är även skeptisk till 
om meningen verkligen innebär något faktiskt utökat ansvar men menar på att han inte är 
mannen att svara på det, det är mer en praktisk fråga för juristerna.  
 
På vår följdfråga om han tror att själva underskriften på något sätt skulle ha påverkat 
styrelsernas sätt att jobba svarar han snabbt nekande. Det han istället tror kommer att få stor 
påverkan är internkontrollrapporten och särskilt om också även den så småningom ska 
komma att revideras. Den debatt som blossat upp anser Lingqvist ändå vara av godo. Den 
sätter fokus på ansvarsfrågan, men han understryker återigen att frågan om en god fungerande 
internkontroll är av mycket större betydelse än själva underskriftsmeningen i sig. 
 
Intervju med Urban Båvestam, advokat vid Mannheimer Swartling, Norrmalmstorg 4, 
Stockholm, 2006-04-10. 
 
Som underlag för denna uppsats ligger bland annat artikeln �Något om den 
skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar� 
skriven av Urban Båvestam och publicerad i Svensk Juristtidning, Häfte 1/2006.  
 
Som vi redogör för tidigare i denna uppsats är Urban Båvestam utifrån sitt juridiska 
perspektiv milt sagt mycket kritisk till underskriftsmeningen. Båvestams artikel som löper 
över nästan 30 sidor är mycket uttömmande och säger redan troligen allt om författarens 
synpunkter i frågan. Vi kände ändå att vi gärna ville träffa honom personligen för att kanske 
kunna få till stånd en givande diskussion kring ämnet. 
 
Som redan nämnts så är Båvestam mycket kritisk till innebörden med underskriftsmeningen 
och än mer ur det juridiska perspektivet, dess utformning. För det första förstår han inte den 
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juridiska meningen och aspekten med den då Aktiebolagslagen och regleringarna kring 
årsredovisningen redan klargör vad som gäller angående ansvaret för redovisningen när det 
kommer an på styrelsen. Dessutom är den ordagranna formuleringen förvirrande då stycket 
�� såvitt vi (styrelsen) känner till�� lätt kan misstolkas till att ansvaret snarare kan bli lättare 
att komma undan än tvärtom. Han nämner bland annat att i Tyskland klassar man 
motsvarande underskriftsmening som en �lekmannaförklaring�. Båvestam förklarar att 
Kodgruppen använt sig av ett icke juridiskt språk och att detta är mycket olyckligt. 
Kodgruppen har överhuvudtaget inte haft någon juridisk konsultation och detta menar 
Båvestam är högst beklagligt.  
 
Han tror att det egentliga bakomliggande motivet till underskriftsmeningen är att den finns 
med i EU:s så kallade transparensdirektiv som måste implementeras i svensk rätt senast i 
januari 2007. I förlängningen påverkar och inspirerar säkerligen även SOX:s hårda 
regleringar. Till sist kan nämnas att Båvestam upplyser oss om att det har förts diskussioner 
om att ta bort underskriftsmeningen ur bolagskoden men att det återstår att se. I slutet av maj 
kommer Kollegiet för svensk bolagsstyrning med sitt första uttalande efter sin utvärdering och 
bedömning av kodens betydelse och användning hos börsbolagen. Hur de ställer sig till frågan 
blir självklart intressant och betydelsefullt. 
 
Intervju med Magnus Billfalk, auktoriserad revisor på Ernst & Young, 
Jakobsbergsgatan 24, Stockholm, 2006-04-13. 
 
Vid vår rundringning till de största revisionsbyråerna fick vi även kontakt med Magnus 
Billfalk, auktoriserad revisor på Ernst & Young.  
 
Magnus Billfalk är inte lika negativt inställd som sin tidigare intervjuade kollega Lingqvist på 
PWC. Han vidhåller visserligen även han att den själva juridiska aspekten av det hela nog är 
av ringare betydelse, men däremot kan han se den viktiga pedagogiska betydelsen av 
underskriftsförfarandet. Han menar på att det är nog så viktigt att än mer tydliggöra var 
ansvarsbördan verkligen ligger eftersom det märkligt nog kan uppstå frågetecken emellanåt, 
särskilt hos de något mindre företagen. Billfalk anser att det inte skadar att än mer klargöra: 
Styrelsen ansvarar � revisorn kontrollerar utifrån rimlighet. I övrigt har han samma åsikt som 
Lingqvist angående att den absolut viktigaste aspekten när det kommer an på att påverka 
styrelsen att i ännu större utsträckning ifrågasätta om de uppgifter och resultat som 
vidarebefordras till marknaden är riktiga, blir den eventuella internrevisiongranskningen. Men 
Billfalk går ett steg längre och menar på den kommer att bidra till att än mer spetsa till det när 
det så småningom blir dags att sätta sin namnteckning på den aktuella underskriftsmeningen.  
 
Vidare diskuterades det förväntningsgap som faktiskt existerar: Vad gör egentligen revisorn 
kontra vad förväntar sig kunden respektive tredje man och allmänheten att denne gör? Förstår 
alla inblandade parter vad revisorn kan förväntas nå för resultat utifrån de nedlagda timmar 
som finansieras av det reviderade företaget självt och alltså blir till en kostnad för företaget? 
En kostnad som företagsledningen självklart vill hålla nere på en rimlig nivå, eftersom den i 
förlängningen drabbar aktieägarna. 
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Intervju med Olof Stenhammar, styrelseordförande i OMX och Ratos, Tullvaktsvägen 
15, Stockholm, 2006-04-27.  
 
Olof Stenhammar har varit delaktig i den debatt som förts i Dagens Industri angående berörda 
underskriftsförsäkran. Vi kontaktade honom för en möjlig vidareutveckling av hans 
inställning utöver sin debattartikel, som publicerades i Dagens Industri 2006-03-21. 
 
Stenhammars uppfattning är att bolagskoden som helhet är bra, då den öppnar upp för en 
nödvändig diskussion. Han menar på att så gott som alla noterade bolag redan sedan tidigare 
på automatik lever upp till de krav som ställs i koden till 95 procent. Beträffande 
underskriftsförsäkran så anser han den vara fullständigt meningslös, eftersom styrelsen redan 
utifrån tidigare bestämmelser i Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen, sätter sin 
underskrift i slutet av årsredovisningen. Stenhammar klargör också att ingen av ledamöterna i 
de styrelser där han verkar, anser den fylla någon som helst funktion. Därför har styrelsernas 
arbete inte på något sätt påverkats av denna underskrift. Han fortsätter med en försiktig 
gissning att de flesta styrelseledamöter som ändå sätter sin underskrift vid försäkran nog gör 
det av bara farten, utan att reflektera över varför de gör det. Det blir till en slags �följa John�, 
de gör det bara för att de förväntar sig att alla andra gör likadant. Ytterligare en gissning från 
Stenhammars sida är att underskriftsförsäkran troligen kommer att tas bort inom en snar 
framtid, grundat på den kritik den fått utstå och som inte på något sätt kan försvars med de 
svaga motargument som förts fram. 
 
Telefonintervju med Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
samt styrelseordförande i Nordea, 2006-05-11. 
 
Vi ville gärna höra Hans Dalborgs argument, både utifrån sitt perspektiv som ordförande i 
kollegiet, men även utifrån sin roll som styrelserepresentant. Dalborg lät tämligen stressad 
och därav tämligen kortfattad, på en telefonuppkoppling med mycket stora störningar. Han 
tillstod att underskriftsmeningen blivet mycket omdiskuterad och ifrågasatt, men tillade att 
den endast är en marginell del av hela koden i sig. Han tillade att det återstår att se huruvida 
EU-kommissionens transparensdirektiv implementeras in i svensk lag, och vad som därefter 
händer. Eftersom kollegiet kommer med en sammanställande rapport över hur börsbolagen 
följer den nya bolagskoden i slutet av maj, försökte vi att få ta del av vad som kanske redan 
framkommit, men där svarade Dalborg nekande med argumentet att han inte vill uttala sig om 
något som han inte ensam svarar för.  
 
Telefonintervju med Hans Berggren, chefsjurist vid OMX, 2006-05-17 
 
Vid vår intervju med Olof Stenhammar, styrelseordförande i OMX, blev vi tipsade om att 
prata med chefsjuristen Hans Berggren. Vi gjorde dock bedömningen att någon längre 
intervju inte var nödvändig utan talades vid per telefon istället. Berggren har på styrelsens 
begäran utrett om underskriftsmeningen skulle kunna betyda något utökat ansvar utöver 
Aktiebolagslagen. Han kommer dock fram till samma slutsats som Båvestam, det vill säga att 
den inte gör det. Han anser att meningen är meningslös och tror att den efter en utvärdering av 
koden så småningom kommer att tas bort. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi resultatet från vår empiriska undersökning med hjälp av vår 
teoretiska och praktiska referensram, för att på så vis komma fram till en slutsats som 
besvarar uppsatsens syfte 
 
5.1 Tillämpningen av underskriftsmeningen 
 
Det är svårt att göra en bra analys utifrån det faktum att nära en femtedel av alla de börsbolag 
som ska tillämpa koden, inte har med underskriftsmeningen i sin årsredovisning utan att på 
något sätt motivera varför. Detta är anmärkningsvärt, då kodens regler måste följas eller 
förklaras. Eftersom koden är införd i Stockholmsbörsen regler kan de bolag som inte anger 
någon förklaring träffas av sanktioner från börsens sida. I vilket fall som helst är det 
uppenbart att de riskerar att drabbas av ett försämrat förtroende på marknaden.76 
 
Genom våra intervjuer med bland annat Olof Stenhammar och utifrån hans syn på saken, har 
vi fått indikationer på att de bolag som har med underskriftsmeningen inte nödvändigtvis 
innefattar den därför att de anser den vara av godo. Som exempel kan nämnas att både OMX 
och Ratos, där Olof Stenhammar är styrelseordförande, har med meningen i sina 
årsredovisningar trots att Stenhammar är starkt kritiskt inställd till den. I OMX styrelse har de 
dock resonerat som så att det har varit smidigast att ta med meningen, trots att inte någon av 
styrelsemedlemmarna har varit positiv till den. Då de med hjälp av juridisk expertis slutit sig 
till att underskriftsmeningen troligen är verkningslös, har de dock ansett att den trots allt 
kunnat få vara med och därigenom slippa riskera att bli ifrågasatta angående varför de inte 
inkluderat den i årsredovisningen. 
 
Detta dilemma är något som Båvestam tar upp i sin artikel. Han skriver att det kan anses 
mycket suspekt ifall en styrelse och verkställande direktör inte kan skriva under på att 
årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, att 
uppgifterna i den är riktiga och att ingenting väsentligt har utelämnats. Den som inte kan 
skriva under på detta har ju gjort sig skyldig till ett brott och grovt misskött sitt jobb. Å andra 
sidan, säger Båvestam, finns det heller ingen egentlig anledning att skriva under på det nyss 
nämnda, då styrelsen och verkställande direktören �tyst försäkrar� innebörden i 
undeskriftsmeningen bara genom att presentera årsredovisningen. Alltså blir det till en helt 
meningslös handling.77 Detta är också den förklaring som används av de bolag som har valt 
att inte ta med meningen i årsredovisningen och särskilt motiverat varför. 
 
De flesta bolag som har med undeskriftsmeningen har i stort utformat den så som den står 
uttryckt i koden (några kan ha kastat om vissa ord). Detta är dock inget krav, utan bolagen får 
själva utforma meningen som de vill, så länge den har den innebörd som anges i koden. 
Omkring en femtedel av de bolag som har inkluderat meningen, har valt att utesluta ordet 
�försäkrar�. Detta tyder på att det trots allt finns en viss rädsla hos styrelserna att ta på sig 
ytterligare ansvar. Som vi tidigare nämnt kan ju innebörden av ordet göra att meningen 
uppfattas som en garanti. 8 % av bolagen har dock gått i helt motsatt riktning. De har tagit 
med ordet �försäkrar�, som ju finns med i den ursprungsform meningen har i kodens 
rekommendationer, utan att inkludera reservationen �såvitt de känner till�. Trots att det nu 

                                                        
76 Stockholmsbörsens hemsida 
77 Båvestam (2006) 
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liknar en garanti som skulle kunna medföra strikt ansvar tror ju, som vi tidigare nämnt, 
Båvestam att så inte är fallet då en sådan garanti står i direkt strid med lagen.  
 
Vi har tidigare i uppsatsen presenterat teorin om ett företags sociala kapital och som gör 
gällande att detta kapital minskar på grund av brist på förtroende. De styrelser som valt att 
inte ha med reservationen �så vitt de känner till� bör på så sätt minska de egna 
transaktionskostnader som uppstår på grund av brist på detta förtroende. Genom att spetsa till 
formuleringen bör ett ännu större förtroende för bolaget skapas hos marknaden, eftersom 
bolaget genom detta visar att de ännu säkrare kan stå för den information de presenterar.  
 
5.2 Möjliga nyttiga effekter av underskriftsmeningen 
 
5.2.1 Ett pedagogiskt verktyg 
 
Kodgruppens starkaste motivering till underskriftsmeningen var att den skulle ha ett 
pedagogiskt värde och tydliggöra att det är styrelsen och verkställande direktören som är 
ansvariga för redovisningens riktighet och inte revisorn eller någon annan. Stenhammar 
menade i en debattartikel i Dagens Industri att detta är att omyndigförklara styrelserna i våra 
svenska bolag. De är redan medvetna om att det är de som har ansvaret, anser han.78 Samtidigt 
har vi i vår uppsats visat att det finns ett förväntningsgap mellan revisorns faktiska och 
förväntade uppgifter och ansvar. Frågan är dock om denna okunskap verkligen finns hos 
styrelseledamöterna i våra största svenska börsbolag, som är de som är anmodade att följa 
koden, eller om den kanske främst är utbredd på andra håll såsom i mindre bolag samt hos 
allmänheten? 
 
Frågan är vidare om en underskrift av detta slag gör någon nytta för att minska denna 
eventuella okunskap. Det tror i alla fall FAR som anser att meningen kan göra stor nytta 
genom att just tydliggöra att det är styrelsen och verkställande direktören som är ansvariga för 
företagets årsredovisning och inte revisorn. Även om styrelsen och verkställande direktören i 
de bolag som följer koden inte besitter denna okunskap, kan undertecknandet klargöra 
ansvarsfördelningen för övriga intressenter som kanske inte är lika väl insatta i svensk 
accositationsrätt.79 Stenhammar ställer sig dock tveksam till om en underskriftsmening är rätt 
väg att gå om det nu behövs pedagogiska verktyg. Han befarar att det inom några år, om 
meningen då finns kvar, kommer att vara rutin att skriva under den och ingen kommer att 
fundera över dess egentliga innebörd.80 
 
Vi har i vår uppsats åskådliggjort att flertalet undersökningar har visat att en utökad 
revisionsberättelse kan minska förväntningsgapet mellan användare av årsredovisningen och 
revisor. Det bör innebära att utökad information även på andra ställen i årsredovisningen, som 
exempelvis underskriftsmeningen, också kan bidra till att minska detta gap. Nämnas bör 
också att ett delsyfte med Koden, som vi tidigare redogjort för, är att just skapa en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorganen. 
 
5.2.2 Ökat förtroende för företaget 
 
Vi har i vår uppsats visat att ökade transaktionskostnader som uppstår på grund av brist på 
förtroende uppgår till tiotals procent av bruttonationalprodukten. Ett ökat förtroende som kan 
                                                        
78 Stenhammar (2006) 
79 Brännström och Träff (2006) 
80 Stenhammar (2006-04-27) 
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minska dessa transaktionskostnader skulle naturligtvis vara en mycket nyttig effekt av 
underskriftsmeningen.  
 
Enligt de teorier om bolagsstyrning som har studerats i denna uppsats, är ett av de 
grundläggande problemen i ett företag där företagsledningen är separerad och avskild från de 
som förser företaget med kapital, det vill säga investerarna, att ägarna måste förvissa sig om 
att tillgångarna används på för dem bästa sätt. Det blir därför enligt Monks och Minow viktigt 
att säkerställa möjligheter genom vilka företagsledningen kan hållas ansvarig för att just detta 
sker. Även om vår genomgång av underskriftsmeningens juridiska betydelse visar att den med 
största sannolikhet inte påverkar styrelsens ansvar, är det ett rimligt antagande att 
underskriftsmeningen kan få vissa investerare att känna sig tryggare angående ansvarsfrågan 
och därmed bör förtroendet för företaget öka. 
 
Vi har också visat att styrelsens primära roll i bolaget är att övervaka ledningen för 
aktieägarnas räkning. Återigen är det så att även om underskriftsmeningen inte har någon 
juridisk betydelse, anser vi att det är ett rimligt antagande att åtminstone vissa 
styrelseledamöter kan få en tankeställare och påminnas om sitt ansvar enligt lagen, genom sin 
underskrift vid meningen. 
 
5.3 Möjliga skadliga effekter av underskriftsmeningen 
 
5.3.1 Underskriftsmeningen kan bidra till förvirring kring ansvarsfrågan 
 
FAR ser en möjlighet med att meningen ska tydliggöra vilket ansvar styrelsen och 
verkställande direktören har enligt Aktiebolagslagen. Båvestam framför dock under vår 
intervju en direkt motsatt åsikt. Han hyser en oro över att meningen, snarare än att tydliggöra 
ansvaret, kan komma att bidra till att skapa förvirring över vilket ansvar styrelsen och 
verkställande direktören egentligen har. Båvestam menar att det ansvar som 
underskriftsmeningen uttrycker inte är detsamma som lagens. Skillnaden beror främst på 
friskrivningen �såvitt de känner till�. Den som inte är bekant med svensk accosiationsrätt 
kommer därför inte bättre att förstå styrelsens ansvar genom denna mening, anser han. Extra 
farligt blir detta naturligtvis om det är styrelseledamöterna själva som inte känner till vilket 
ansvar de har. Om de utgår från underskriftsmeningens ansvarsbeskrivning kan det innebära 
att den interna kontrollen i bolaget försämras, då styrelsen tror sig endast ansvara för vad de 
faktiskt känner till och inte inser att de är ansvariga för sådant som de även borde ha känt till 
och måste skaffa sig information om och kontrollera.81 På samma sätt som 
underskriftsmeningen kan bidra till ökat förtroende enligt 5.2.2, skulle den alltså kunna bidra 
till minskat förtroende genom friskrivningen. Den kan av ägarna uppfattas som att styrelsen 
inte tar sitt ansvar som de borde. 
 
5.3.2 Underskriftsmeningen kan bidra till att göra varje försäkran mindre värd 
 
Stenhammar för ett resonemang om minskat värde av varje försäkran, ju fler som ges, i sin 
artikel i Dagens Industri. Han menar att ju fler försäkringar som lämnas desto mindre värd blir 
varje försäkran. Och om underskriftsmeningen nu inte betyder något juridiskt, varför ska den 
då skrivas under, undrar Stenhammar, och ställer sig frågan vad nästa steg blir. Ska alla avtal 
undertecknas två gånger?82 Vår tolkning av Stenhammars uttalande är att om styrelsen och 
verkställande direktören försäkrar något som redan gäller, minskar förtroendet för övriga 
                                                        
81 Båvestam (2006-04-10) 
82 Stenhammar (2006) 
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försäkranden. Det finns alltså en risk att styrelsens och verkställande direktörens underskrifter 
görs mindre trovärdiga och därmed i längden skulle kunna innebära ett minskat förtroende för 
företaget. Det bör i så fall medföra ökade transaktionskostnader på grund av brist på 
förtroende enligt teorin om detta som vi redogjort för i uppsatsen. 
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6 SLUTSATS 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi har dragit utifrån vår analys.  
 
6.1 Slutsats 
 
Vi finner att underskriftsmeningen med största sannolikhet saknar någon juridisk betydelse. 
Helt säkra kan vi dock inte vara förrän frågan har prövats i domstol, men med största 
sannolikhet är det alltså troligen så att styrelsens ansvar gentemot ägare och övriga 
intressenter inte påverkas genom sin underskrift vid underskriftsmeningen. 
  
Vidare drar vi slutsatsen att ett förtydligande i årsredovisningen beträffande att det är 
styrelsen som är ansvarig för årsredovisningen minskar förväntningsgapet mellan användarna 
av årsredovisningen och revisorn. Underskriftsmeningen bidrar därmed till att skapa en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorganen 
 
Vår analys visar att underskriftsmeningen kan bidra till både ökat och minskat förtroende för 
företaget. Vi drar slutsatsen att en underskriftsmening liknande den i Koden medför ett ökat 
förtroende för företaget om den är formulerad på rätt sätt. En olycklig formulering innebär 
dock en risk för att förtroendet istället minskar. Vi har däremot inte kunnat dra någon slutsats 
om huruvida underskriftsmeningen som den är formulerad i Koden idag bidrar till ökat eller 
minskat förtroende. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel för vi fram subjektiva åsikter om uppsatsen och den underskriftsmening som 
den behandlar. Utöver det ger vi även förslag på vidare forskning inom ämnet. 
 
7.1 Några ord om uppsatsens rubrik 
 
Avslutningsvis vill vi förklara vårt val av titel som vi inser väcker en hel del frågetecken. 
Redan i ett tidigt stadium av uppsatsen fick vi uppfattningen att underskriftsmeningen var 
betydelselös. Den verkade inte ha någon juridisk betydelse och vi hörde tidigt kritiska röster 
som ansåg att underskriftsmeningens pedagogiska betydelse var försumbar om ens 
existerande.  
 
En dag när vi diskuterade vilken stor debatt det hade blivit beträffande något som inte verkade 
betyda någonting i sig, såg vi likheten med sagan om kejsarens nya kläder. Det verkade helt 
enkelt som om alla stod och tittade på och diskuterade och hade åsikter beträffande något som 
egentligen inte fanns, sett ur perspektivet att underskriften skulle vara helt betydelselös. Trots 
detta hade de flesta företag med den i sin årsredovisning 2005. Precis som det i kejsarens 
publik inte fanns någon som vågade stå upp och säga att kejsaren var naken, verkade det som 
om ingen heller vågade ställa sig upp och säga att underskriftsmeningen är betydelselös, utan 
istället följde alla på enklaste sett strömmen. 
 
Rubriken innehåller dock ett frågetecken och vi påstår inte att underskriftsmeningen är lika 
innehållslös som kejsarens nya kläder. Vi har hela tiden varit objektiva och inte låtit denna, 
något lekfulla, liknelse påverka oss i vårt arbete med uppsatsen.  
  
7.2 Förslag till vidare forskning 
 
Det vore mycket intressant att undersöka vad investerarna anser om underskriftsmeningen, för 
att på så sätt försöka reda ut huruvida den bidrar till ökat eller minskat förtroende. Alternativa 
formuleringar skulle kunna arbetas fram och testas på investerarna, styrelseledamöter och 
revisorer för att försöka utreda hur de tolkas av dem. 
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att göra djupintervjuer med ett större antal bolag som 
har tillämpat koden för att närmare undersöka deras motivering till varför de har med 
underskriftsmeningen i sin årsredovisning eller inte. 
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BILAGA 1 
 
De bolag som ingått i vår undersökning är 
 
A-listan 
 
Ångpanneföreningen, AB 
ASSA ABLOY AB 
Atlas Copco AB 
Beijer AB, G & L 
Bergman & Beving AB OBS Tillämpar brutet räkenskapsår och har ej tillämpat koden 
Bure Equity AB 
Cardo AB 
Elekta AB  OBS Tillämpar brutet räkenskapsår och har ej tillämpat koden 
Electrolux, AB 
Ericsson, Telefonab. L M 
FöreningsSparbanken AB 
Gambro AB 
Getinge AB 
Gunnebo AB 
Hexagon AB 
Haldex AB 
Höganäs AB 
Holmen AB 
Hufvudstaden AB 
Industrivärden, AB 
Investor AB 
JM AB 
Lindex, AB 
Nordea Bank AB 
OMX AB 
Sandvik AB 
Sardus, AB 
SAS AB 
Svenska Cellulosa AB SCA 
Scribona AB 
SCANIA AB 
Skandia, Försäkringsab. 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 
Seco Tools AB 
Securitas AB 
Svenska Handelsbanken AB 
Skanska AB 
SKF, AB 
SSAB Svenskt Stål AB 
Swedish Match AB 
Ticket Travel Group AB 
TeliaSonera AB 
Trelleborg AB 
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Volvo, AB 
WM-data AB 
 
O-Listan 
 
Alfa Laval AB 
Axfood AB 
Billerud AB 
Boliden AB 
Capio AB 
Carnegie & Co AB, 
Castellum AB 
Clas Ohlson AB OBS Tillämpar brutet räkenskapsår och har ej tillämpat koden 
Cloetta Fazer AB 
Eniro AB 
Fabege AB 
Hakon Invest AB 
Hennes & Mauritz AB, H & M 
Intrum Justitia AB 
KappAhl Holding AB 
Kinnevik, Investment AB 
Kungsleden AB 
Latour, Investmentab 
Lundbergföretagen AB, L E 
Lundin Petroleum AB 
Micronic Laser Systems AB 
Modern Times Group MTG AB 
Munters AB 
NCC AB 
NIBE Industrier AB 
Nobia AB 
Oriflame Cosmetics S.A. 
Peab AB 
Pergo AB 
Q-Med AB 
Ratos AB 
SAAB AB 
Tele2 AB 
Telelogic AB 
Transcom Worldwide S.A. 
Unibet Group Plc  
Wallenstam Byggnads AB., Lennart 
Wihlborgs Fastigheter AB 
Öresund, Investmentab 
 
Metro International S.A OBS För detta bolag har vi ej funnit årsredovisningen för 2005 
 


