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Förord 
 
Vi vill framföra vår uppskattning till alla Er som på ett eller annat sätt har bidragit och hjälpt 
oss i vårt arbete. Ett stort tack till alla Er som har ställt upp för intervjuer vilket har bidragit 
otroligt mycket till vårt arbete. Vi vill även tacka vår handledare Anders Grönlund, 
opponenter och seminariegruppen som bidragit till nya infallsvinklar och förslag under 
arbetets gång. 
 
Stockholm juni 2006 
 
Ylva Jonsson & Cecilia Söderhielm   
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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Svensk kod för bolagsstyrning - Kan svensk kod för 

bolagsstyrning främja ett skadat förtroende för näringslivet - och i 
så fall hur? 

   
 
Ämne:  Magisteruppsats i företagsekonomi 10 p, inriktning redovisning 
 
 
Syfte:  Beskriva Kodens roll som förtroendefrämjare utifrån 

intressentgruppernas perspektiv. 
 
 
Metod:  Uppsatsens ansats är abduktiv med ett intensivt/deskriptiv 

upplägg. Metoden är kvalitativ där fem intervjuer har genomförts 
med respondenter från Kodens intressentgrupper. 

 
 
Teoretiska perspektiv:  Då uppsatsen bygger på Kodens roll som förtroendefrämjare 

behandlar referensramen etik och dess betydelse för förtroende. 
Även förtroendebegreppet behandlas ingående och dess betydelse 
investerare och ägare i företag. 

 
 
Analys:  Analysen bygger på en modell med nyckelord utifrån de resultat 

som framkom ur empirin. Det är nyckelord där Koden kan bidra 
till att skapa öppenhet, trovärdighet och struktur som i sin tur kan 
leda till att förtroende för näringslivet främjas. 

 
 
Slutsats: Med Kodens praktiska tillämpning kan företagen få en ökad 

öppenhet, högre trovärdighet och bättre struktur gentemot sina 
ägare och intressenter. Detta kan i sin tur leda till att de får ökat 
förtroende för företagen.  
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Abstract 
 
 
Title: Swedish code of Corporate Governance – Could the Swedish code 

for Corporate Governance increase the industry confidence and if 
so – how? 

 
 
Course:  Master thesis 10 credits. Major in Accounting  
 
 
Purpose:  To describe the code of Corporate Governance role in repairing the 

industry confidence from the different interest group perspectives.  
 
 
Methodology: The effort chosen is a mixture between a normative and 

descriptive approach with focus on an intense/descriptive 
presentation. The methodology chosen is qualitative involving five 
interviews with respondents from the interest group related to the 
code for Corporate Governance. 

 
 
Theoretical    The frame of reference deals with ethics and its effect on the  
perspectives:  confidence. The term “confidence” will also be thoroughly 

analyzed, as well as it’s meaning for investors and owners in the 
industry. 

 
 
Empirical foundation: The analysis is founded on a model based on certain keywords that 

evolved during the study. These are keywords where the code for 
Corporate Governance can create openness, reliability, and 
structure, which in turn leads to increased confidence for the 
industry. 

 
 
Conclusions:  With the application of the Swedish code for Corporate 

Governance, the industry can increase the openness, higher 
reliability, and better structure towards their owners and interest 
groups. This may in turn lead to an increased confidence in the 
industry. 

.  
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 
Kapitlet inleds med en bakgrund till uppsatsen som sedan följs av en beskrivning av 
problemområdet i en problemdiskussion. Detta kommer att ge en inledande översikt i vad 
uppsatsen kommer att handla om. Avslutningsvis fastställs frågeställningen som förtydligas 
genom syftet med uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 

Ännu en gång pryddes dagspressens löpsedlar av en svensk företagsskandal. Denna gång var 
det Skandia som var i ropet. På våren 2004 blev skandalen i Skandia ett faktum, då kom det 
bland annat fram att bolaget hade betalat ut ca fyra miljarder kronor i form av ersättningar till 
ledande befattningshavare. Ett hundratals personer hade fått dela på den enorma summan. 
Något som chockade var att ca tre av miljarderna var baserade på framtida, det vill säga 
orealiserade, vinster. Utöver detta ersättningsprogram, kom det fram att högt uppsatta 
personer dessutom hade renoverat lägenheter till närstående för stora summor utav Skandias 
medel. Skandalen är ett bra exempel på ett misslyckat Corporate Governance (Nachemson-
Ekwall & Carlsson 2003)  
 
Förutom Skandia så var affärerna kring ABB en av de största skandalerna i modern tid i 
Sverige. Bland annat gjordes stora återköp av egna aktier i ABB som urholkade det egna 
kapitalet. Utöver det betalades det ut höga ersättningar till dåvarande VD Percy Barnevik, 
som om det inte var nog krävde även asbestutsatta ersättningskrav av företaget. (Carlsson & 
Nachemson-Ekwall 2003) 
 
Skandalerna är inget unikt för Sverige utan även andra länder i världen har fått bevittna en rad 
raserade företagsimperier, insideraffärer, förfalskade redovisningsrapporter och kostsamma 
och förlustbringande investeringar samt svindlande ersättningsnivåer till företagsledningarna 
(Ekonomirådets rapport 2003). Dessa händelser kan ha lett till att aktieägarnas förtroende för 
näringslivet har skadats.  
 
Allmänhetens förtroende för näringslivet är en viktig faktor då det gäller framtida 
investeringar och för samhällets ekonomi. Ökad spridning på det privata kapitalet kan 
förklaras genom att välståndet runt om i världen har förbättrats tack vare den tekniska 
utvecklingen och att västvärlden har haft en lång fredsperiod. (Landelius 1998) Det har lett till 
en förbättrad välfärd, ökad globalisering och ett högre invidtänkande som har gjort att fler och 
fler människor gör egna privata investeringar för att bl.a. säkerställa sin pension och framtida 
händelser. Alla individer prioriterar olika avseende investeringar, risk, tillväxt och avkastning. 
Detta förutsätter att företagen bemöter individens krav på ett förtroendeingivande sätt. 
Spelrummet för den enskilde spararen är av begränsad storlek.  
 
För att företagen ska kunna bemöta marknadens krav krävs att de har en fungerande 
bolagsstyrning, även kallad Corporate Governance. Den moderna utvecklingen av just 
Corporate Governance inleddes i USA under 1980-talet. Detta efter att företagsledningar i 
börsnoterade företag inte agerat i överrensstämmelse med ägarnas intressen. En rad riktlinjer 
har satts upp för hur styrning av bolag ska skötas. Några kända fall då dessa riktlinjer inte 
efterlevts är bland andra Enron och WorldCom affärerna. Den väl omtalade Enron-skandalen 
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kom som en chock för USA och resten av världen då deras redovisning egentligen bara bestod 
av luft och saknade substans. USA bemötte dessa skandaler som resulterade i en ny 
lagstiftning. Lagstiftningen skulle stärka säkerheten och döptes efter de två grundarna, 
representanten Michael Oxley och senator Paul Sarbanes. Lagens namn blev Sarbanes-Oxley 
act och har kommit att kallas för SOX. Lagen innebär att företagen står under hårt straffansvar 
gällande deras interna kontroll och företagsledningen hålls personligen ansvarig för att 
bokföringen är korrekt.  
 
Flera länder har liksom USA prioriterat bolagsstyrnings frågor för att upprätthålla ett 
fungerande näringsliv. I samband med de tätt åtföljande företagsskandaler som runt 
millennieskiftet skakade företag runt om i världen upparbetades olika koder och det finns idag 
totalt 169 stycken i 55 länder (Kollegiet för svensk bolagsstyrning).  
 
Sverige har fram tills år 2003 saknat en särskild regel för bolagsstyrningsfrågor och har 
istället ansett aktiebolagslagen tillfredsställande (FI 04-4283-001). Dock hade Aktiespararna 
redan i början av 1990-talet börjat arbeta på en ägarstyrningspolicy med Storbritanniens 
Cadbury-rapport som förgrund men detta fick inte fotfäste i Sverige. Åren gick och 
skandalerna radades upp, vilket gjorde att regeringen 2003 tillsatte en förtroendekommission 
ledd av f.d. finansminister Erik Åsbrink. Regeringens syfte med kommissionen var att främja 
förtroendet för aktiemarknaden och för det svenska näringslivet (Svenska Dagbladet). 
 
Resultatet av kommissionen arbete var klart 2004 i form av svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden). Syfte med en svensk kod är att bidra till en bättre bolagsstyrning, främst bland 
aktiebolag. Hoppet är dock att övriga företag ska ta efter och sköta styrningen på ett likvärdigt 
sätt. Ett annat syfte med Koden är att utländska investerare och aktörer på den internationella 
markanden ska höja sina kunskaper och sitt förtroende för den svenska bolagsstyrningen och 
på så vis öka sina svenska investeringar. (Kodgruppen 2004b)  
 
Koden riktar sig främst till börsnoterat aktiebolag. Kodgruppens främsta mål är att bolagen 
som var noterade på A- och O-listan på stockholmsbörsen skulle börja tillämpa den fr.o.m. 
den första juli 2005. (Ibid) 

1.2 Problemdiskussion 

Om det nu skadade förtroendet för näringslivet är ett faktum, kan förtroendet då främjas 
genom införande av en ny kod och vad skulle Koden ha för roll? Sverige har en välutvecklad 
lagstiftning, detta i synnerhet då redovisningen i Sverige bygger på den kontinentala 
redovisningstraditionen (Smith 2006). De lagar som tillämpas är bland andra 
aktiebolagsslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen. Utöver dessa lagar finns även 
normer och praxis.   
 
Trots nämnda lagar och normer saknades det en specifik lag/norm för bolagsstyrning. Glappet 
mellan befintliga lagar och bolagsstyrningsfrågor kan ha varit en bidragande faktor för att 
förtroendet har försämrats. Detta tror vi beror på att tidigare lagstiftning bara berört 
översiktligt hur ett bolag ska styras och inte i detalj hur företagsledningen och styrelsen ska gå 
till väga. Saknaden av en detaljerad plan för hur bolaget bör styras kan öka risken alternativt 
öka möjligheten för att i större utsträckning göra egna kreativa tolkningar av lagstiftningen. 
De egna tolkningar som gjorts har i vissa fall varit långt ifrån verkligheten och lagstiftningen, 
exempelvis som i fallet Enron. Konsekvensen av sådana handlingar har lett till att 
bolagsstyrningsfrågor hamnat i fokus. En annan bidragande faktor är att det har blivit mer 
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vanligt för privatpersoner att investera i aktier. Faktorerna har ökat kravet på mer tillförlitlig 
information och insyn i företagen. 
 
I ett led av detta tillsattes, som ovan nämnts, förtroendekommissionen för att i likhet med 
andra länder ta fram en kod för bolagsstyrning. Koden bildades för att skapa ett dynamiskt 
och förtroendeingivande näringsliv. Koden bygger på aktiebolagslagen men går mer på djupet 
för att förbättra bolagsstyrningen bland svenska företag. (Kodgruppen 2004b)   
 
Det här får oss att fundera på om de befintliga lagarna inte fungerat tillfredsställande och har 
det i så fall medverkat till att förtroendet för näringslivet har skadats? Vilken roll kommer  
Koden att få för främjandet av förtroendet? Vi ställer oss även frågorna vad ett förtroende är 
och hur ett sådant egentligen skadas? För att inneha ett förtroende för någon/något gäller det 
att givaren framstår som trovärdig och håller det denne utlovar. Kan detta inte upprätthållas 
ersätts istället förtroendet med misstro och i längden urholkas det uppbyggda förtroendet. Vi 
tror dock inte enbart att förtroende bygger på att individer håller vad de utlovar utan att det 
även bygger på etik och moral. Orsaken till att ett förtroende skadas kan ha sin grund i att en 
individ handlar på ett för en annan individ oetisk sätt och på så sätt tappar denne förtroendet 
för den individen. Då följer frågan vad egentligen etik är för något? Det kan skilja från person 
till person och även beroende på var i världen denne lever och hur den kulturella bakgrunden 
ser ut. Generellt sett kan etik förklaras som en handling där var och en tar ett ansvar för allas 
gemensamma bästa (Brytting 1999).  
 
Kan det vara så att det gemensamma ansvaret åsidosatts och på så sätt kommit att skada 
förtroendet för näringslivet? Om inte individer i företagsledningarna skott sig själva genom 
till exempel höga bonussystem och andra gynnande affärer för privat bruk skulle säkerligen 
förtroendet fortfarande vara starkt.  
  
Nu när Koden har införts tillsammans med redan befintliga lagar, kommer då företagens 
oegentligheter att upphöra och förtroendet främjas när det gäller bolagsstyrning? För de som 
är benägna till att agera på ett i lagen icke tillfredställande sätt, kommer dessa nu att uppföra 
sig och agera enligt gällande lagar och regler? 

1.3 Frågeställning 

Detta leder oss in på följande frågeställning: 
 
Kan svensk kod för bolagsstyrning främja ett skadat förtroende för näringslivet – och i så fall 
hur? 

1.4 Syfte 

Koden berör ett antal intressentgrupper, bland andra kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
företag, revisorer och aktieägare. Koden skapades med syfte att främja förtroendet för svenskt 
näringsliv. Vårt syfte blir därmed att beskriva Kodens roll som förtroendefrämjare utifrån 
intressentgruppernas perspektiv. 

1.5 Avgränsning 

Studien belyser enbart problematiken kring förtroendekrisen inom det svenska näringslivet 
och de intressentgrupper som är direkt påverkade av införandet av Koden.  
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 2 Metod 
___________________________________________________________________________ 
För att läsaren ska få en förståelse för hur vi gått tillväga för att genomföra uppsatsen 
kommer detta kapitel att beskriva val av ansats och metod, tillvägagångssätt vid 
datainsamling och urvalskriterier. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av vald metod 
samt en redogörelse över hur resultatet kommer att presenteras. 

2.1 Undersökningens ansats 

För att vi på bästa möjliga sätt skulle kunna utreda om Koden verkligen kan främja det 
skadade förtroendet för näringslivet valde vi att arbeta utifrån en abduktiv forskningsansats. 
Den här ansatsen gjorde det möjligt för oss att kunna använda både induktion och deduktion 
då de utgör var för sig en viktig komponent i processen. Med det menas att vi kunde utveckla 
dels det empiriska tillämpningsområdet men även också justera och i viss mån även förfina 
teorin. (Alvesson & Sköldberg 1994) Svensk kod för bolagsstyrning är relativt nytt inom den 
svenska företagsekonomin, därför finns det begränsat med teorier inom området att utgå ifrån. 
Abduktionen gjorde det då till skillnad från enbart induktion eller deduktion möjligt för oss 
att växelvis bearbeta både teori och empiri. Via den befintliga teorin om Koden och ny 
inhämtad empiri kunde vi tolka och skapa ny förståelse och kunskap för området (Ibid). 
Visserligen innehåller delar av uppsatsen redan väl teoriutvecklade ämnen såsom etik och 
förtroende så utifrån det perspektivet skulle vi ha kunnat använda oss av en deduktiv ansats 
men då frågeställningen grundar sig i den nya Koden uppfattar vi att abduktionen kändes mer 
användbar.  
 
Växlingen mellan teori och empiri har vi gjort med hjälp av ett intensivt/deskriptivt upplägg. 
Vi har tidigare nämnt avsaknaden av teorier om den nya Koden. Brist på teori och egna 
kunskaper gjorde att vi inte ansåg oss lämpade för att utföra en normativ beskrivning. Då 
skulle vi ha talat om hur verkligheten borde vara men vi ville istället göra en beskrivning på 
hur verkligheten ser ut. (Holme & Solvang 1997)  
 
Med ett intensivt tillvägagångssätt ville vi försöka i den mån det var möjligt att gå så djupt på 
området vi kunde för att få en helhetsbild av problemet (Jacobsen 2002). Vi har på denna 
punkt diskuterat för och emot om tillvägagångssättet skulle vara intensivt eller extensivt. Då 
vi ämnade göra djupintervjuer med ett fåtal personer kändes det inte lika angeläget att 
genomföra uppsatsen extensivt och därmed rikta in oss på bredden utan istället försöka få en 
djupare inblick för dels våra respondenters erfarenheter och för ämnet i sig.  

2.2 Undersökningens metod 

För att få denna djupare inblick i ämnet och att utveckla värdet av den information som kom 
fram under intervjuerna var målet att undersöka det specifika och unika inom ämnet och hos 
respondenterna (Ibid). Detta leder oss in på att det är den kvalitativa metoden som vi valt att 
arbeta med. 
 
Kvalitativa undersökningar karakteriseras av försöken att förstå och tolka de individer som 
deltar i undersökningen (Lundahl & Skärvad 1999). Eftersom vi ville gå på djupet och få en 
förståelse för hur varje intressentgrupp till Koden ställde sig till det specifika med att 
förtroendet är skadat och om Koden kan reparera det, är en kvalitativ metod att föredra. 
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En kvantitativ metod skulle visserligen ha gett oss ett bredare och kanske ett säkrare resultat 
men inte så djupgående som vi ville uppnå. Då tiden dessutom var begränsad fann vi det mer 
lämpligt att träffa ett fåtal personer och arbetade utifrån det. 
 
En kvalitativ metod ökar sätten att samla in data på. Dels med primärdata där ny icke tidigare 
behandlad information samlas in, dels med sekundärdata som baserar sig på information som 
tidigare har samlats in av andra. Vi har behandlat båda dessa då det är idealiskt att de olika 
data kan kontrollera och ge stöd åt varandra så att vårt resultat sedan kommer att kunna 
styrkas. (Jacobsen 2002) 

2.3 Sekundärdata 

I början av arbetet var det viktigt för oss att samla in så mycket data vi kunde för att skapa oss 
en uppfattning om vad ämnet vi valt egentligen handlade om. Vi sökte information på Internet 
för att öka vår kunskap och även för att där kunna följa de debatter som rört ämnet. Vi läste in 
oss på bakgrunden till Koden och dess utformande. Efter att vi fått tillräckligt med 
information kunde vi sedan utveckla vidare vad vi ville undersöka och på det sättet gå vidare 
för att hitta uppgifter kring de teorier vi ville bygga uppsatsen på.  
 
All dessa fakta är publicerat material i form av böcker, vetenskapliga/debattartiklar och 
myndighetsutredningar. Vi har tagit hjälp av universitetsbibliotekets databas för att eftersöka 
de vetenskapliga artiklarna. Sökord som vi har använt oss av har bland andra varit Kod, trust, 
förtroende och Corporate Governance. 

2.3.1 Val av sekundärdata  
När Koden studerades framkom det från ett flertal olika källor att bakgrunden var ett skadat 
förtroende för svenskt näringsliv. Utifrån det här valde vi passande teorier som behandlar 
ämnet förtroende ur ett ekonomiskt investerarperspektiv. För att skada alternativt bygga upp 
ett förtroende anser vi att etik och moral har en betydande roll vilket är bakgrunden till de 
valda teorierna. 

2.3.2 Kritik av sekundärdata 
Vid urval av källor för sekundärdata är det viktigt att vara kritisk när det gäller var 
uppgifterna kommer ifrån och dess trovärdighet (Jacobsen, 2002). Mycket av den information 
vi funnit angående Koden och dess föregångare samt bakgrund till dess framväxt är yttrat i 
svensk dagspress och det är därför av stor vikt att förhålla sig kritisk till detta. Många av 
författarna är antingen kritiker till Koden eller journalister som uttrycker diverse 
skandalomsusade bakgrunder till Koden i företagsvärlden. För att balansera detta har vi gjort 
ett urval av ytterligare information från etablerade tidskrifter och erkända journaler med 
artiklar skrivna av betydelsefulla personer inom området, varför vi kan anse dessa källor som 
mer pålitliga. Vi har i största möjliga mån försökt att undvika Internetbaserad information då 
det är betydligt svårare att spåra ursprungskällorna. Därav fördömer vi inte Internet som i sig 
är ett utomordentligt bra verktyg för att finna underlag till information men det är viktigt att 
vara medveten om att all information inte alltid är tillförlitlig. Vi har även i den mån det varit 
utförbart försökt att använda oss av så aktuell information som möjligt. Dock används 
information av äldre art, däribland litteratur om metod val. 



 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

  
 

 12 

2.4 Primärdata 

För att få svar på vår frågeställning och kunna göra en analys och slutsats med hjälp av de 
teorier som valts har vi behövt göra empiriska underökningar för att få fram ny data, så kallad 
primärdata. Vi har erhållit detta genom de intervjuer vi genomfört med respondenter från 
Kodens intressentgrupper.  

2.4.1 Urval 
Uppsatsämnet vi valt och vår frågeställning har i stor grad styrt urvalet av respondenter för 
det empiriska arbetet. För att vi skulle få så stort informationsinnehåll som möjligt använde vi 
oss av personer som har god kunskap om ämnet vi undersökte. För att även uppfylla syftet 
med uppsatsen det vill säga att beskriva respektive intressentgupps åsikter kring Kodens roll 
valde vi ut en representant med ledande position från vardera intressentgrupp. Utöver det 
valde vi även att höra en person från ett noterat bolag som var mitt uppe i införandet av 
Koden inför årsredovisningen. Detta valde vi för att få en bild av hur ett företag upplever 
Koden och dess innebörd. Utöver det valda företaget var följande de mest angelägna 
intressenterna att få information ifrån: Svenskt Näringsliv (som representerar företagen i 
stort), revisorer, aktiespararna (som får tala för aktieägarna), samt kollegiet för svensk 
bolagsstyrning (som arbetar för att bland annat utveckla Koden vidare).  
 
Kontaktuppgifter för respektive intressent sökte vi efter via Internet. Alla intressenter hade 
egna hemsidor. Då det gällde revisorerna valde vi ut en specifik byrå som vi tidigare hade 
varit i kontakt med. Därefter ringde alternativt skickade vi e-post direkt till respondenterna 
och bokade tid. Nedan presenteras dessa respondenter och dess företag: 

Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv är företrädare för företagen i Sverige och har som mål att skapa en tät 
position på den internationella välståndsligan. Företaget arbetar som företrädare till stora, 
medelstora och små företag runtom i Sverige, idag arbetar de med ca 55 000 företag. De 
arbetar för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten på den svenska marknaden och öka 
arbetstillfällen och skapa fler företag. (Svenskt Näringslivs hemsida) Intervjun ägde rum med 
chefsjuristen Jan Persson.  

Aktiespararna 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en oberoende intresseorganisation för enskilda som 
sparar eller vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra 
aktierelaterade värdepapper. Aktiespararnas uppgift är att för medlemmarna skapa bästa 
möjliga förutsättningar för aktiesparande. (Aktiespararnas hemsida) Intervju med Gunnar Ek, 
chef för intressebevakningen.  

Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har det övergripande ansvaret att förvalta Koden samt att 
främja utvecklingen av bolagsstyrningen i Sverige. Kollegiet arbetar med Koden och 
bolagsstyrning både i Sverige och internationellt. De utgör även en del av föreningen för god 
sed på värdepappersmarknaden. (Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida) Intervju med 
Per Lekvall som arbetar som sekreterare i kollegiet för svensk bolagsstyrning. 
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Deloitte 

Deloitte är ett revisions – och konsultföretag på världsmarknaden. Företaget erbjuder globala 
resurser på lokal nivå. Idag finns det ca 1000 medarbetare på ett 30-tal kontor i Sverige. Runt 
om världen har Deloitte drygt 700 stycken kontor. (Deloittes hemsida) Intervju med revisorn 
Anders Hult.  

IBS 

IBS är en leverantör av affärssystem och konsulttjänster när det gäller handel och 
varuförsörjning. De har dotterbolag i 22 länder och ett antal partners i ett flertal andra länder. 
Den stora spridningen gör att de kan erbjuda hög internationell service. I Sverige finns 
företaget på 12 orter med totalt 500 stycken anställda. (IBS hemsida) Intervju med John 
Womack, informationsdirektör. 

2.4.2 Intervjuer 
För att genomföra vår undersökning har vi gjort intervjuer. Dessa har skett med en blandning 
av standardiserad och ostandardiserad teknik som kallas semistandardiserade intervjuer. Detta 
innebar att vi på förhand bestämde vilka frågor vi skulle ställa till respondenterna. Vi använde 
oss av samma frågor till alla och dessa ställdes i samma ordningsföljd. Ostandardiserade 
frågor lämpar sig bäst till kvalitativa undersökningar då mer så kallad mjuk data samlas in, 
som exempelvis olika individers uppfattning av en situation eller företeelse. Intervjuerna var 
även helt fria, på så sätt kunde respondenterna till skillnad från strukturerade intervjuer helt 
fritt formulera sitt svar. Detta då intervjuerna syftade till att utveckla respondenternas egna 
värderingar och attityder till det problemformulerade områdena. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
De respondenter som önskade frågorna i förväg fick ta del av dessa. Vår tanke med 
intervjuerna var inte att få spontana svar genom att ställa frågorna utan att respondenterna fick 
möjlighet att förbereda sig utan att få så innehållsrika svar som möjligt och detta skulle då 
underlätta för de som ville förbereda sig. Vi inledde varje intervju med att berätta om oss 
själva och vårt syfte med att vi ville träffa just dem, detta för att till största möjliga mån ge 
respondenten ett förtroende för oss. Detta förtroende skapas av den närhet som uppstår mellan 
respondenten och intervjuaren vilket i sig kan skapa ett problem som vi har försökt att beakta, 
nämligen att förväntningar hos oss som uppsatsskrivare kan göra att respondenten beter sig 
som denne tror att vi förväntar oss att han/ hon ska göra och svarar utifrån vad de tror att vi 
vill ha för svar, så kallad intervjuareffekt (Holme & Solvang, 1997). Intervjuareffekter 
uppstår främst vid spontana och improviserade intervjuer (Edvardsson 2003). För att 
minimera denna effekt valde vi att ha en väl förberedd och välarbetad frågemall utan ledande 
frågor. 

2.4.3 Intervjumall  
De intervjufrågor vi använt har baserats på de teorier vi bygger uppsatsen på. För att behålla 
respondentens intresse samt att utnyttja intervjutiden maximalt valde vi att arbeta fram tio 
frågor. Anledningen till att vi inte valde att använda oss av fler frågor var att vi ansåg tio 
frågor som tillräckligt då varje fråga skulle få möjlighet att behandlas så ingående som 
möjligt samt utan tidspress och därmed kunna frambringa djupgående och heltäckande svar. 
Frågornas ordningsföljd följer en tratt-liknande tappning där vi började med en bredare 
karaktär på frågor som sedan leder ner mot målet om Kodens egentliga roll. 
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2.4.4 Kritik av primärdata 
Då vi har valt att spegla intressentgruppernas åsikter för att kunna beskriva hur de anser 
Koden som en främjande roll för förtroendet för näringslivet i Sverige är det av stor vikt att 
bemöta den information vi får från respektive respondent. Anledningen till att vi valde dessa 
grupper av intressenter var att vi ville beskriva deras likheter och olikheter i åsikter om Koden 
utifrån deras roll i näringslivet. Det är här viktigt att beakta att två av dessa intressentgrupper, 
Svenskt Näringsliv och Aktiespararna, kan ge aningen färgade svar då de talar utifrån eget 
intresse. 

2.5 Kritik av metodval 

Oavsett vilken metod vi hade valt för att genomföra denna uppsats, är ändå det viktigaste att 
de data, sekundära som primära, är relevanta för uppsatsens innehåll. En undersökning bör 
vara relevant oavsett om det är för enskild individ eller om det är för en hel grupp. Det 
viktigaste är dock att undersökningen är relevant för åtminstone oss själva men ännu bättre 
om det ger värde även för den breda massan. 
 
Vad vi har att ta ställning till är den abduktiva ansatsen som vi har valt att arbeta utifrån men 
också det intensiva/deskriptiva upplägget samt även det kvalitativa metod valet. Valet av 
dessa kan och bör kritiseras. Vi hade kunnat utgå enbart från en induktiv ansats och börjat 
undersökningen med att utföra intervjuer och sedan applicera de resultaten på teorierna men 
då kunskaperna i ämnet var aningen svaga ansåg vi det mer lämpligt att arbeta parallellt med 
teorier och empiri och på så sätt generera mer kunskap för att sedan få ut det bästa ur 
intervjuerna. Ett annat möjligt sätt att arbeta på hade varit att enbart arbeta deduktivt och utgå 
från teorier, men då Koden är relativt ny finns än så länge inte tillräckligt mer information för 
att göra det möjligt. 
 
För att följa ett normativt upplägg måste vi här vara ödmjuka och påtala att den kunskapen 
inte fanns hos oss för att påtala hur verkligheten borde vara därför kände vi att valet av ett 
deskriptivt upplägg skulle för oss vara mer uttömmande.  
 
Kritik kan även riktas mot valet av den kvalitativa metoden, detta då en kvantitativ metod 
istället skulle ha givit oss fler individers åsikter och därmed säkrare slutsatser och en större 
möjlighet till att generalisera resultaten. Dock skulle denna metod inte ge oss samma djup av 
förståelse som vi var ute efter att uppnå. Ytterligare kritik till vårt metodval är att den ger 
utrymme för subjektiva bedömningar i de egna tolkningar som möjliggörs av de utförda 
intervjuerna. För att undvika detta har vi försökt att hålla ett så objektivt förhållningssätt till 
både det sekundära som primära materialet som möjligt. 
 
Några uppenbara nackdelar med en kvalitativ metod är att den är tidskrävande då intervjuer 
ofta tar lång tid, både att finna respondenter samt att genomföra själva intervjun (Holme & 
Solvang, 1997). 

2.6 Resultatredovisning 

Resultatet av empirin presenteras i löpande text efter frågemallens struktur. De enskilda 
respondenternas svar kommer inte att framgå i texten utan svaren har slagits samman, detta 
efter önskemål. Respektive svar i empirin har avslutats med ett antal specifika ord utifrån 
Kodens verkan på den enskilda frågan. Dessa ord har sedan kommit att kallas för nyckelord. 
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Nyckelorden har utifrån deras innebörd kategoriserats i tre kategorier som redovisas i en 
modell (modell 6.1). Analysen bygger på denna modell.  

2.7 Sammanfattning av metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod då denna metod lämpar sig väl då vi ville gå på 
djupet och få en förståelse för hur varje intressentgrupp ställde sig till Koden. Sekundärdata 
består av bland annat böcker, vetenskapliga/debattartiklar och myndighetsutredningar. Datan 
har vi sökt på bibliotek och på Internet.  
 
Primärdata för studien har samlats in genom fem stycken personliga intervjuer med följande 
respondenter; Jan Persson, chefjurist på Svenskt Näringsliv, Per Lekvall, sekreterare i 
kollegiet för svensk bolagsstyrning, Anders Hult revisor på Deloitte, John Womack, 
informationsdirektör på IBS och Gunnar Ek, chef för intressebevakningen på Aktiespararna. 
Respondenterna fick samma frågor efter en färdig intervjumall bestående av tio stycken frågor 
(Bilaga 1).  
 
Urvalet av respondenterna skedde genom kontakt med vardera intressentgrupp och utifrån 
dessa har vi valt ut de som nämnts ovan. Materialet från intervjuerna redovisas i 
resultatredovisningen i kapitel fem. Presentationen sker i löpande text och med stöd av 
nyckelord. Nyckelorden är viktiga ord som framkommit under intervjuerna och har betydelse 
då det gäller Kodens främjande av förtroendet. 
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 3 Svensk bolagsstyrningskod 
 

I det här kapitlet förklaras svensk bolagsstyrningskod på ett grundläggande sätt, dess 
uppbyggnad, syfte samt användningsområde. 

3.1 Bolagsstyrningskoden – bakgrunden till dess uppkomst 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet skedde en del skandaler bland företag i världen. 
USA drabbades av bl.a. Enron och Worldcom medan Sverige fick uppleva skandalen i 
Skandia. Detta tror man ledde till att förtroendet för näringslivet och företagen försvagades 
bland investerare och hos svenska folket i allmänhet.  
 
För att reparera och främja bl.a. förtroendet i det svenska näringslivet gick Regeringen in och 
tillsatte en kommission, kallad Förtroendekommissionen ledd av den f.d. finansministern Erik 
Åsbrink. Denna kommission tillsammans med det privata näringslivet kom att bli den s.k. 
Kodgruppen. Arbetet har pågått från oktober 2003 då gruppen tillsattes fram tills december 
2004, då kodgruppen presenterade sitt slutgiltiga arbete och officiella namn ”Svensk kod för 
bolagsstyrning”, även kallad Koden. Koden är en norm för bolagsstyrning. (Kollegiet för 
Svensk bolagsstyrning).     

3.1.2 Kodens utformning 
Sverige har inte saknat lagar och förordningar när det gäller bolagsstyrning innan Koden kom 
till. Det Förtroendekommissionen, organisationer och organ i näringslivet vill uppnå är att 
skapa en mer heltäckande sammanställning av vad som kan tänkas utgöra god svensk sed för 
bolagsstyrning men även för att höja ambitionsnivån över gällande praxis. (Kodgruppen 
2004b) 
 
Koden är utformad i tre olika delar, inledning, ägarroll och ansvar och avslutningsvis regler 
för bolagsstyrning och bygger på principen följ eller förklara (eng: ”Comply or explain”). 
 
Kodens huvudsakliga syfte är att bidra till en förbättrad styrning hos svenska bolag där tanken 
är att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft. Ytterligare ett syfte är att höja 
kunskapen och förtroendet hos utländska investerare och hos andra aktörer när det gäller 
svensk bolagsstyrning, vilket får till följd att det svenska näringslivet främjas. (Ibid)  
 
Kodgruppen har under arbetes gång och utveckling följt några vägledande principer, de 
främsta är: 

• skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll 
• skapa en bra och avvägd balans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning  
• skapa en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan organen 
• värna om aktiebolagens likabehandlingsprinciper  
• skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt. 

 
Principen ”följ eller förklara” (eng: ”Comply or explain”) innebär att företagen som tillämpar 
koden inte behöver följa koden strikt och till varje punkt. Om företagen väljer att avvika från 
någon av kodens regler ska företaget förklara motivet till avvikelsen i redovisningen. Att 
företaget väljer att avvika kan bero på att de finner kodens regler opassande med hänsyn till 
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vissa omständigheter.  Principen har gjort så att ambitionsnivån för koden har lagts på ett 
högre plan än vad det kunnat göras om varje enskild regel vore tvingande (Ibid). 

3.1.3 För vem? 
När det gäller bolagsstyrningsfrågor handlar det främst om bolag med bred ägarspridning, 
vanligtvis aktiebolag. Koden gäller bolagsstyrning och därmed utgör den huvudsakliga 
målgruppen aktiemarknadsbolag. Det vill säga aktiebolag som är noterade på börs alternativt 
auktoriserad marknadsplats. 
 
Kodgruppens utgångspunkt var att bolag noterade på Stockholmsbörsen i första hand ska 
tillämpa koden. Från och med den första juli 2005 har Stockholmsbörsen och 
Aktiemarknadsbolagens förening kommit överens om att koden ska tillämpas av bolag som är 
noterade på börsens A-lista respektive O-lista samt har ett marknadsvärde över tre miljarder 
kronor. Inom några år är dock planen att samtliga noterade bolag ska tillämpa koden. 
Fördelen med att vänta några år är att erfarenhet vinns av kodens praktiska tillämpning samt 
att de stora företagen utvecklar system och ett kostandseffektivt tillämpningssätt utav koden. 
De bolag som inte uppfyller kodens kriterier kan idag frivilligt välja att tillämpa koden och 
dess regler. Fördelen för dessa bolag, att frivilligt tillämpa koden, kan vara att öka förtroendet 
för bolaget ute på marknaden. (Ibid)  

3.1.4 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
Kollegiet består av en ordförande, en vice ordförande samt högst tio ledamöter, varav en av 
ledamöterna utses av staten. Kollegiets främsta uppgift är att främja en god utveckling av 
bolagsstyrning i svenska börsnoterade företag. De har det yttersta ansvaret för att förvalta 
Koden och se till att Sverige även i framtiden har en aktuell och effektiv kod för 
bolagsstyrning. Deras ansvar ligger i den övergripande tillsynen av koden och inte i varje 
enskilt företag som tillämpar koden, det ansvarar Stockholmsbörsen alternativt 
kapitalmarknadernas aktörer för. 
 
Kollegiet ska utgå från fyra punkter för att kunna vidareutveckla och förbättra koden: 

1. Tillämpa koden och följa den allmänna debatten inom området 

2. Sammanställa och analysera erfarenheter från den praktiska användningen av koden 

3. Följa utvecklingen av lagstiftning och annan reglering på bolagsstyrningens område 

4. Följa utvecklingen i andra länder, i relevanta överstatliga organisationer och organ 
samt inom den akademiska forskningen. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning) 

3.1.4 Bolagsstyrningsrapporter 
Ett av kodens krav är att företagen skall upprätta en bolagsstyrningsrapport. Denna rapport 
ska vara lättillgänglig för bolagets investerare. Rapporten skall finnas på bolagets hemsida 
samt som en del utav årsredovisningen.  

I rapporten ska det framgå om företagets revisor har granskat den eller ej samt hur Koden har 
tillämpats under det senaste räkenskapsåret. Bolaget ska vidare rapportera hur man tillämpat 
koden och på ett tydligt sätt förklara om man gjort några avvikelser. Orsakerna till 
avvikelserna skall förklaras enligt den tidigare nämnda principen ”följ eller förklara”. I övrigt 
skall det framgå vilket arbete styrelsen har gjort och vad de har åstadkommit samt hur 
tillsättningen av styrelse och revisor är organiserad. 
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 4 Praktisk och teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet ämnar vi redogöra för de teorier vi använt oss av för att kunna beskriva 
intressentgruppernas åsikter om Koden som en förtroende främjande roll för näringslivet. 
Etik och olika etiska handlingar kommer att beskrivas som sedan följs upp av teorier kring 
förtroende. Vad ett sådant är och hur det byggs upp respektive vilken roll förtroende har ur 
ett investerarperspektiv. Slutligen avslutas kapitlet med en beskrivning av Corporate 
Governance – bolagssytrning som blivit mer omtalat och använt i svenska företag. 

4.1 Etik 

Etik kommer av grekiska ordet thiko´s som karaktäriseras av moralisk och sedlig. Etik och 
moral uppfattas ibland som synonymer men har ändå en något olika innebörd. En persons 
eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses den 
teoretiska reflektionen över moralen och dess grund (Nationalencyklopedin). Som vi nämnde 
i den inledande diskussionen kan etik också innebära att ta ansvar för det gemensamma bästa. 
Det kan verka som en utopi att sträva efter det gemensamma bästa men det har sitt ursprung 
redan på 1200-talet och avsåg redan då sociala situationer där människor skulle ha lika 
möjlighet att inom sig förverkliga sina egna möjligheter på lika villkor. 
 
Mycket inom etik och moral kommer ur seder och bruk, den tyske filosofen Immanuel Kant 
menade att det som gör en handlig moralisk är att den framsprungit ur aktningen för 
sedelagen. Han hävdade också vidare att man bör handla efter den princip som man skulle 
vilja se upphöjd till allmän lag (Lübcke 2003). Handlingar som utförs kommer från de 
beteende och uppförande som varje individ har lärt att göra därifrån denne har sitt ursprung. 
Alla dessa handlingar följer i sin tur även val som tidigare har gjorts både som privatperson 
men också som grupp inom exempelvis ett företag. För att dessa val ska vara etiskt riktiga bör 
det vara ett handlande för det gemensamma bästa och för att syfta tillbaka på Kants teori så är 
det möjligen så att lagar just har skapats för allas gemensamma bästa då individer inte alltid 
kan skilja på rätt och fel. De handlingar som utförs är ibland goda och ibland är det handlingar 
som utförs för att de ska vara lönsamma och dessa två kan ibland vara svåra att kombinera 
(Brytting 1999).  
 
Alla dessa handlingar som görs dagligen påverkas av en mängd olika etiska överväganden 
som är av stor vikt för att företag etc. ska kunna överleva eller på ett effektivt sätt kunna 
fungera. Att inte bry sig om konsekvenserna av ett mindre etiskt agerande kan för ett företag 
vara mycket kostsamt då de riskerar att förlora kunder (Chami et al. 2002). 
 
Målen hos de flesta företagen är att öka förmögenheten för dess ägare och för att kunna göra 
det krävs att de har förtroende och detta förtroende bygger i sin tur på att företaget verkar på 
etiska grunder (Smith 2003). Detta sätt att agera etiskt skiljer sig beroende på vilka etiska 
värderingar och normer som föreligger inom ett visst företag eller i den del av världen som 
företaget har sin verksamhet (Brytting 1999). 
 
Ett etiskt korrekt agerande hos företagen resulterar i att dessa vinner respekt både inom och 
utanför företagen. Dessa organisationers trovärdighet och integritet kommer då även att 
intensifieras. Till följd av detta etiska och integritetsmässiga agerande kan sådana företag 
knyta till sig den bästa arbetskraften och på så sätt skapa långvariga relationer med kunder, 
investerare och aktieägare.( Potts & Matuszewski 2004) 
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Dessa hos företagen etiska ageranden kan variera på fyra olika sätt beroende på vad som är 
tanken bakom deras handlingar. För det första kan etiska handlingar utföras efter vad för 
konsekvens de kommer att ge, oftast är det goda effekter som vill uppnås så kallad 
konsekvensetik. Pliktetik är ett annat sätt att agera på, där goda principer är grunden. Den 
tredje etikhandlingen är dygdetik som strävar efter att förankra etiken i vardagen hos den goda 
människan. Slutligen används diskursetiken där strävan att uppnå ett gott samtal ligger till 
grund för handlingen (Brytting 1999). 
 

 

Figur 4.1 Etikmodell (Brytting 1999) 

 
Konsekvensetik – goda effekter 
Grunden i denna är att vi bör handla så att konsekvenserna av vårt handlande uppnår en 
maximering av vad vi vill åstadkomma. För ett företags del handlar lönsamhet och tillväxt 
kanske om det viktigaste och handlingarna blir därefter för att uppnå dessa värden. Kritiker 
till denna typ av etik menar att det inte på något sätt kan vara försvarbart att bryta mot vissa 
grundläggande etiska principer oavsett vad konsekvenserna blir. 
 
Pliktetik – goda principer 
Ett uttryck för pliktetiskt tänkande är att alla människor har vissa fundamentala rättigheter och 
att det är allas skyldighet att dessa respekteras. Redan på 500-talet före Kristus formulerades 
pliktetiska stöttepelare såsom ”Det ni inte vill att andra ska göra mot er, det ska ni inte heller 
göra mot dem” Genom att hänvisa människans friheter och rättigheter försvaras 
marknadsekonomin genom pliktetik. Auktoriteten till detta kommer från olika håll, dels från 
människans förnuft men även från demokratiska beslut och i vissa fall även från Guds vilja. 
Förutom detta har pliktetiken tre grundbultar. Dels ska etiska normer vara allmängiltiga vilket 
betyder att det som är rätt för mig i en given situation ska också vara rätt för någon annan i 
samma situation. Dels ska respekt vara tydligt genomgripande där vi räknar med att inte bli 
kränkta och då heller inte kränka andra. Den tredje grunden i pliktetiken är människans etiska 
autonomi vilket innebär att individen har ett rationellt förnuft. 
 
Dygdeetik – goda människor 
Med dygder menas att en individ bör ha karaktärsegenskaper (empati, mod, trygghet) som gör 
det möjligt att i en grupp fungera på ett sätt som krävs i ett socialt nätverk av andra individer. 
Med dessa egenskaper kan individen tränga in i den praktiska vardagen och förstå sig på 
andra människors liv och dess ageranden. I dagens moderna affärsliv krävs ytterligare 
egenskaper till exempel samspel och samarbete, för att detta ska kunna uppnås krävs att 
individerna inom organisationerna besitter dygder såsom hederlighet, rättvisa och förtroende. 



 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

  
 

 20 

Individer med sådana egenskaper bygger lättare så kallade ”goda” företag som utmärks av 
vänlighet, lojalitet och stolthet samt även förmågan att i vissa fall känna skam. 
 
Diskursetik – goda samtal 
Denna etikform bygger på en slags argumentations gemenskap. Vilket innebär att normer 
formuleras sedan förs argument och motargument fram. Eventuella motteser och synteser 
samt kompromisser och tolkningar arbetas sedan fram och prövas tillsammans med de 
formulerade normerna. Detta för att komma fram till någorlunda hållbara åsikter och 
formuleringar. Syftet är att nå konsensus och att alla har samma rättighet att komma med egna 
åsikter och synpunkter utan att bli hindrade av andra i argumentationsgemenskapen.  
(Brytting 1999) 

4.1.1 Sammanfattning av etik 
Etiska ageranden kan variera utifrån vad som är tanken bakom handlingen. Att handla 
konsekvensetiskt innebär att handla utefter vad konsekvenserna blir. Pliktetiskt handlande 
grundar sig i goda principer. En annan handling som strävar efter att förankra etik i vardagen 
hos den goda människan är dygdetiken. Slutligen kan handlingar utföras för att uppnå goda 
samtal, detta kallas diskursetik. 
 
Alla dessa olika handlingar förklaras etiskt som att ta ansvar för allas gemensamma bästa. 
Etik kan även förklaras och ibland sättas i synonym med moral, där moral kännetecknas av 
hur en individ eller grupp i olika avseenden agerar eller underlåter att agera. Etik i sin tur är 
en teoretisk reflektion över moralen. Detta skiljer sig naturligtvis beroende på var i samhället 
och världen man befinner sig. 
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4.2 Förtroende 

Förtroende är något som i de flesta sammanhang, vare sig det handlar om det privata livet, 
affärsvärlden eller inom politiken, tar lång tid att bygga upp och kan sedan raseras lika lätt 
som ett korthus. När förtroendet raseras talas det ofta i medier om skandaler till följd av dessa 
förtroendekriser som man på många håll sedan försöker att främja via en rad olika åtgärder. 
Trots att det inte alltid är helt lätt att definiera förtroendebegreppet är det ändå det som i 
mångt och mycket är grunden för den mänskliga gemenskapen.  

4.2.1 Vad är ett förtroende och hur uppstår det? 
Det råder ingen tvekan om att förtroende är en nödvändighet som är svår att undgå såväl i 
affärslivet som på den politiska arenan. Det är inte bara det roffande företagsledarna som har 
gjort att förtroendebegreppet har blossat upp till debatt utan även två andra betydelsefulla 
orsaker har legat till grund för diskussionerna. Detta är dels de nya och olika typer av 
företagsformer som har vuxit sig starka i världsekonomin och med det ett har ett ökat utbyte 
skapats mellan organisationer. Det har inom utbytesområdet skett en teoriutveckling där det 
tidigare hävdades att relationer inte var det optimala för en perfekt marknad och numer menar 
att utbyten alltid sker med någon form av relation inblandad. Den andra orsaken till att 
förtroende allt mer är ett centralt begrepp är att det skett en utveckling bland forskare som allt 
mer studerar mänskligt beteende i olika typer av relationer vare sig det gäller privat eller 
näringsliv (Huemer 1998). 
 
Förtroende hänför sig till en människas tro att andra gör erforderliga uppoffringar för att 
upprätthålla en överenskommelse och att man då inte tar fördel och utnyttjar den människans 
tro och sätter den i underläge (Child & Rodrigues 2004). Detta kan förklaras med att behov av 
förtroende uppstår då en person befinner sig i en riskabel situation och eventuellt har något att 
förlora. Brytting (2004) förklarar det på ett annat sätt ”att uppfylla givna löften är en i viss 
mening trivial grund för förtroendet i våra ekonomiska liv”. 
 
Det är dock inte bara etiskt handlande som skapar ett förtroende utan trovärdighet och tillit är 
också begrepp som är en förutsättning för att förtroende ska uppstå. När det gäller 
kommunikation som det mesta i samhället bygger på är trovärdighet och förtroende två 
nyckelbegrepp. Om den ena parten (lyssnaren) i en kommunikation finner att den andre parten 
(talaren) är trovärdig finns det anledning för lyssnaren att känna förtroende för talaren. Tillit 
är en förutsättning för det sociala samspelet. Individen måste lita på att andra människor gör 
de dem förväntas att göra. Ett exempel på detta är att man måste lita på att mötande bilister på 
vägen fortsätter att köra på höger sida. (Hedquist 2002) 
 
Det har visat sig att i länder där invånarna har ett relativt stort förtroende för den styrande 
makten och näringslivet också har en betydligt bättre ekonomisk utveckling. Detta gäller för 
både samhället i stort och företagen. En av orsakerna är att man kan hålla de så kallade 
transaktionskostnaderna på en rimligt låg nivå. (Rossander 2004) Anledningen till att 
transaktionskostnaderna kan hållas låga är att informationen om exempelvis en viss vara finns 
tillgänglig och om köparen eller säljaren anses vara trovärdig behöver parterna inte anstränga 
sig och skaffa fram mer information och kontrollera den (Brytting 2004). Om företag och 
organisationer inte kan upprätthålla sin trovärdighet för sina intressenter riskerar detta att 
individerna tappar sitt förtroende för dessa och förtroendekriser uppstår. 
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4.2.2 Förtroendekriser till följd av skandaler 
När många och betydelsefulla intressenter har tappat tillräckligt mycket förtroende för 
exempelvis ett företag finns en stor risk att en förtroendekris uppstår. Många förtroendekriser 
har sitt ursprung från skandaler. En skandal kan beskrivas på följande sätt: 
 
”En skandal kännetecknas av att aktörer genom handling, förhållningssätt eller position 
kopplas till en överträdelse som andra aktörer finner upprörande eller som bryter mot vad 
som förväntas av aktören.” (Palm & Falkheimer 2005) 
 
De skandaler som lett till flest förtroendekriser är när någon utnyttjar allmänna medel för 
privat ändamål. Hade det dock inte varit för medierna hade i många fall inte dessa skandaler 
uppmärksammats och då hade troligtvis inte heller en förtroendekris uppstått. Detta då 
medierna ofta står mellan en organisation och dess intressenter och det är medierna som avgör 
om en händelse ska klassas på ett sådant sätt att förtroendet för organisationen skadas. (Ibid) 
 
Vad som är viktigt att ha i åtanke gällande förtroende är att det kan ha olika betydelse 
beroende på vem eller vilka som tillfrågas och även vad som skapar respektive skadar ett 
förtroende kan variera i tid och rum. Detta har att göra med vad som för tillfället anses vara 
rätt eller fel i samhället. Enligt en gallupundersökning som förtroendekommissionen låtit 
genomföra 2003 framkom fem skäl till minskat förtroende för företagsledare, dessa är: 
 

1. För stora löneökningar och bonusar. 

2. Företagsledare som har fått ökad lön och bonus när företaget gått med förlust. 

3. Styrelser och ledningar i börsnoterade företag gynnar sig själva på aktieägarnas 

bekostnad. 

4. Styrelser och ledningar i börsnoterade företag haft dålig kontroll på verksamheten. 

5. Många företagsledare har misskött företagen. (Rossander 2004) 

4.2.3 Förtroende främjande åtgärder 
Hur förtroende främjas är en viktig fråga inför framtiden, allra helst för många företagsledare. 
Förtroende är något som man ger, det går inte att tvinga fram. Tillsammans med trovärdighet 
kan förtroende skapas och främjas. I diskussionen för hur förtroende ska främjas bör fokus 
ligga på den som förväntas ha ett förtroende. I fallet med Kodens uppkomst handlar det om 
intressenternas innehav eller inte av förtroende till det svenska näringslivet. Företagen har 
eller saknar trovärdighet och intressenterna har eller saknar förtroende för dessa. Enskilda 
företag kan aktivt utveckla och förmedla vad de anser gällande exempelvis socialt ansvar, 
integritet, miljöansvar, öppenhet etc. för att öka sin trovärdighet hos sina intressentgrupper. 
 
Förtroendeskapande åtgärder kan också inriktas på att utöka förutsägbarheten i det 
ekonomiska livet. Detta genom att öka reglering, kontroll och insyn. Vad som ses som oerhört 
viktigt vid åtgärder för att främja ett förtroende är den personliga närvaron. Det räcker inte att 
ett företag levererar varor eller tjänster som är av bra kvalitet och prisvärda, företaget bör 
även främja välstånd, rättvisa, stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter. (Brytting 2004) 
Andra sätt för ett företag att reparera ett skadat förtroende är dels att tala sanning men även att 
vara öppen. Att tala sanning hänger samman med etiskt korrekt beteende. Informationen som 
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företaget sänder ut bör även vara saklig annars har den ingen grund. Vad gäller öppenhet kan 
en förtroendekris förmildras om företagsledningen hellre väljer att förekomma med 
information om eventuella angelägenheter än att förekommas. Där företags har valt att 
hemlighålla viss information har förtroendekriser istället förvärrats. (Palm & Falkheimer 
2005) 

4.3 Förtroendets betydelse för ägarnas investeringsbeslut 

Aktieägarnas relation till företagsledningen i det företag de är involverade i är av central 
betydelse för företagets styrning. Ägare och intressenter spelar en nyckelroll för vilka 
företagsledningen har ett stort ansvar gentemot och aktieägarvärde är ett ord som har fått allt 
större betydelse genom åren. Företagsledningar och styrelser behöver förstå investerares 
förväntningar och beteende när dessa fattar beslut om att engagera sig i ett företag genom att 
investera i deras aktier. Detta på grund av att det idag inte längre räcker att ett företag har 
goda finanser och framtida vinstutveckling för att någon ska vilja investera i företaget. Vad 
som numer är av stor vikt är att nuvarande och framtida aktieägare har ett förtroende för 
företaget och dess ledning. Företagsledningens dagliga skötsel av företaget påverkar 
aktieägarnas uppfattning och grad av förtroende när det gäller deras investeringsbeteende. 
(Buchholz 2001)  
 
Vi kommer med hjälp av en modell visa hur aktieägarnas beteende inte bara beror på risken 
de är beredda att ta vid ett investeringsbeslut utan att även förtroende för ett företags ledning 
och den marknad företaget verkar inom har stor betydelse för blivande ägares beslutsfattande. 
Vi har i varje ruta i modellen gjort en egen fri översättning till svenska. Modellen läses från 
vänster till höger. Beroende på investerarens uppfattade situation och dennes generella 
förtroendenivå skapar sig investeraren en nivå av förtroende i den speciella 
investeringssituationen. Tillsammans med detta och investerarens upplevda risk och vad 
denne har för benägenhet att ta risker skapas ett investeringsbeteende som även påverkas av 
vilken avkastning som investeraren förväntar sig och slutligen sker beroende på tidigare 
uppfattningar en investering i ett bolag. Efter att investering har skett bevakar investerare 
bolagets ageranden. 
 

 

Figur 4.2  En förtroende/risk modell över investerares beteende.  (Buchholz 2001) 
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Investerarens/aktieägarens uppfattade situation 
Det finns för investeraren/aktieägaren tre kriterier för att fatta ett beslut om att investera i 
aktier eller inte i ett företag.  

1. Dels är det företagets finansiella resultat, aktiepris och utdelningen genom åren som 
spelar in.  

2. Dels är det även makroekonomiska omständigheter som är av vikt.  
3. Slutligen är det av stor vikt att företagets etiska och moraliska aspekter stämmer väl 

överens med den blivande aktieägarens. 
 
Generell förtroendenivå 
Två olika typer av generellt förtroende har betydelse för aktieägarnas beteende. Dels är det 
förtroende för människans natur och dels är det förtroendet för effektiviteten på marknaden. 
Förtroendet för människans natur hänger samman med vad aktieägaren har för framtidstro vad 
gäller företagsledningens agerande. Aktieägare som misstänker att personer i företagets 
ledning kommer att agera för eget intresse istället för aktieägarnas kommer att i större grad 
kontrollera sina aktier och även vara mer benägna att sälja dessa. 
 
Vad gäller förtroendet för marknadens effektivitet innebär det att aktieägarna innehar olika 
grad av förtroende för marknadens mekanismer. En aktieägare som innehar lågt förtroende för 
marknadens krafter tror inte att markanden med hjälp av utbud och efterfrågan kommer att 
klara av att hantera oärliga företagsledare.  
 

Förtroendenivå i investeringssituationen  
I investeringssituationen spelar både tidigare uppfattning om aktieägarens situation och 
dennes generella förtroendenivå roll när det handlar om att skapa förtroende. Har en 
aktieägare ett bra förtroende för företagsledningen och krafterna på marknaden kan 
förtroendeuppfattningen antingen stärkas eller försämras beroende på investeringssituationens 
förhållanden. Om exempelvis en aktieägare blir bemött på ett positivt sätt av föreget de ämnar 
investera i kommer dennes förtroende att förstärkas. 
 
Upplevd risk 
Individens bedömning av en upplevd risk kombinerad med hans/hennes personliga grad av 
generellt förtroende för en företagsledning och en marknad leder till en förtroendenivå för den 
specifika investeringssituationen. Om det i denna situation råder brist på förtroende 
återspeglas det direkt i aktieägarens upplevda risk som denne tar genom att investera i ett 
företag. Om den blivande aktieägaren däremot innehar en hög grad av förtroende i den 
specifika investeringssituationen upplevs risken med investeringen som relativt låg. 
 
Benägenhet för risktagande 
Det finns en skillnad mellan individers vilja att ta risker. Riskbenägenheten följer ett mönster 
över vilka risker som är respektive inte är acceptabla att ta. Finns det en korrelation mellan 
risknivån och den uppfattade risken med en eventuell investering är det större möjlighet att 
individen gör en investering. 
 
Förväntad avkastning och Investeringsbeteende 
Aktieägarens investeringsbeteende beror till stor del på de tidigare variablerna i modellen. 
Hur denne upplever situationen och vilket förtroende han/hon har samt vilken riskbenägenhet 
som finns. En investering kommer med stor sannolikhet att genomföras givet att den 
förväntade avkastningen är gynnsam. Förutom det krävs att även den risk investeringen 
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innebär stämmer överens med den risk som aktieägaren är beredd att ta. Om risken för en 
investering är relativt låg kommer även aktieägaren att acceptera en lägre avkastning.  
 
Resultatet av investeringen 
Slutligen så, när investeringen är gjord och aktieägaren har ett intresse i företaget kommer 
denne att bevaka företagets framtida agerande. Liksom i inledningen av investeringsfasen är 
det inte bara de ekonomiska utsikterna som är av intresse att bevaka utan även vad företaget 
har för etiska och moraliska aspekter och hur företagsledningen agerar för företagets och 
ägarnas intressen. Om företagets ekonomiska prestationer och etiska ageranden stämmer 
överens med ägarens kommer dennes förtroende för ledningen att öka med tiden och den 
eventuella upplevda risken kommer då att minska allt som förtroendet ökar. I och med detta är 
risk och förtroende modellen sluten och vartefter aktieägaren bevakar sitt intresse i företaget 
och beroende på hur utvecklingen blir så förändras eller kvarstår den upplevda generella 
förtroende nivån och även riskbenägenheten i att kvarvara som ägare i företaget. (Buchholz 
2001) 
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4.4 Corporate Governance  

Corporate Governance kan förklaras och tolkas på olika sätt, ett exempel är följande; 
 
”Corporate Governance refers to that blend of law, regulation, and appropriate voluntary 
private-sector practices which enables the corporation to attract financial and human capital, 
perform efficiently, and thereby perpetuate itself by generating long-term economic value for 
its shareholders, while respecting the interests of stakeholders and society as a whole.” 
(Rossander 2004) 
 
Corporate Governance, på svenska kallat bolagsstyrning, utvecklades till ett modernt begrepp 
för cirka tjugofem år sedan. Utvecklingen skedde i Kalifornien i USA men har även blivit ett 
känt globalt begrepp under tiden. (Gugler 2004)  
 
I Sverige började begreppet att användas i mitten av 90-talet. Aktiespararna gav ut en svensk 
ägarpolicy 1992. Den innehöll riktlinjer om hur ägarrollen i börsnoterade bolag borde skötas. 
Flera andra ägarinstitutioner följde efter och gav ut egna riktlinjer för deras företag. (Carlsson 
1997)  
 
Bolagsstyrning handlar om hur ägarna, både indirekta och direkta styr företagen med hjälp av 
ett beslutssystem. För att beslutssystemet ska fungera i företagen krävs det att ägarna och de 
olika intressentgrupperna har god insyn i företagen samt får tillgång till löpande information. 
När det gäller bolagsstyrningens utveckling har den skett genom självreglering och 
lagstiftning, som tidigare nämns har flera länder inklusive Sverige utvecklat särskilda koder 
för hur bolagsstyrningen ska skötas.  
 
Den svenska bolagsstyrningsmodellen består av följande aktörer; aktieägare (det vill säga 
bolagsstämman), bolagets verkställande ledning samt styrelsen. Dessa ska följa främst 
aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen samt även praxis på området. 
Utöver dessa lagar finns det regelverk som är självreglerande, ett exempel på en sådan är 
koden för svensk bolagsstyrning. 
 
En innebörd av koderna är att företagen ska avge en så kallad bolagsstyrningsrapport där 
deras bolagsstyrning är beskriven. Rapporten bör lämnas i samband med årsredovisningen.  
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4.5 Svenska bolagsstyrningsmodellen 

 

 

Figur 4.3 Modell för svensk bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning) 

 
Bolagsstämman utgör det högst bestämmande organet i företagen och här kan ägarna få utöva 
sin ägarmakt. Deras uppgift är bland annat att ge ansvarsfrihet till styrelsen och till VD, 
fastställa årsredovisning samt utse styrelsen. Styrelsen i sin tur ska förvalta bolaget för 
ägarnas räkning och deras uppgift är bland annat att utse verkställande direktör. Styrelsen kan 
när som helst bytas ut om ägarna så önskar, det sker då vid en extra bolagsstämma.  
 
Verkställande direktören är en post som alltid ska finnas i ett publikt bolag. Denne ska sköta 
den löpande förvaltningen av bolaget. Sist i modellen är gruppen revisorer, de/den utses av 
ägarna under bolagsstämman. Revisorernas roll är att granska hur bolaget förvaltas av 
ovannämnda grupper samt bolagets räkenskaper och årsredovisning. Efter granskningen ska 
revisorerna rapportera resultatet till ägarna, denna rapportering är en plikt. Revisorerna är 
även ett betydande stöd för styrelsen när det bland annat gäller att kontrollera verkställande 
direktörens förvaltning. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning) 

4.6 Sammanfattning av förtroende 

Förtroende grundar sig dels på korrekta etiska och moraliska handlingar men också på 
trovärdighet. Förtroende bygger på att givaren agerar på ett tillförlitligt sätt så att mottagaren 
kan bedöma om det är trovärdigt utifrån dennes etiska normer. När en blivande aktieägare ska 
investera i ett företag räcker det inte bara att företaget har goda finanser och att de kan erbjuda 
framtida vinstutveckling. Det är även av stor vikt att blivande ägare besitter ett förtroende för 
företaget de har för avsikt att investera i. Förtroende har betydelse för dennes 
investeringsbeslut. För att sedan behålla sitt ägande krävs att företagen har en god 
bolagsstyrning där ägarna har insyn i företaget och får löpande information. 
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5 Empiri 
Detta kapitel presenterar de resultat som framkommit av de intervjuer som genomförts. Vi har 
tagit del av fem respondenters information, varav fyra från Kodens vardera intressentgrupp 
samt en från ett företag som tillämpar Koden. Resultatet har strukturerats efter följden på 
intervjufrågorna. Varje fråga avslutas med nyckelord som svarar för Kodens betydelse som 
förtroendefrämjare för respektive fråga. 

5.1 Presentation av respondenterna 

Svenskt Näringsliv 
Jan Persson är förutom sin position i svenskt näringsliv även ordförande i näringslivets 
börskommitté, NBK. Han var med i den alternativa kodgruppen som lade ner sitt framtagande 
av en kod då kommissionen kom till. Utöver detta arbetar han även med Corporate 
Governance-frågor ute i Europa och då främst i Bryssel samt i USA. Intervjun ägde rum 
fredagen den 28 april. 

Aktiespararna 
Gunnar Ek är chef för intressebevakningen på aktiespararna. Vi träffade honom måndagen 
den 15 maj. Han har tidigare varit verksam som bankdirektör för dåtidens Nordea sedermera 
även vice förbundsordförande för aktiespararna. Hans nuvarande uppgifter är bland andra att 
hålla kontakt med börser och politiker för att följa utvecklingen av lagar etc.  

Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
Intervju skedde tisdagen den 9 maj med Per Lekvall som arbetar som sekreterare i kollegiet. 
Hans bakgrund är tidigare huvudsekreterare i förtroendekommissionen och innan det var han 
med i Styrelseakademin och tog fram ”Vägledning till god styrelse sed”, denna skrift var en 
förgrund till den nuvarande Koden. Avslutningsvis kan även nämnas att Per Lekvall har 
arbetat mycket med Corporate Governance frågor. 

Deloitte 
Intervjun med Anders Hult skedde tisdagen den 9 maj. Han arbetar som revisor och är även 
partner på Deloitte. 

IBS 
Intervjun med John Womack skedde fredagen den 12 maj. John arbetar som ansvarig 
informationsdirektör vilket innebär att John är ansvarig för den interna kontrollen, interna 
kommunikationen samt webben. 

5.2 Resultatredovisning 

Här nedan presenteras de resultat som framkommit ur de intervjuer som genomförts. Empirin 
följer frågemallens struktur. Detta kommer att redovisas i löpande text utan att presentera vem 
av respondenterna som har sagt vad, då en av respondenterna hade det som önskemål. Under 
intervjuerna framkom ett antal ord som ligger till grund då det gäller Kodens funktion för att 
främja förtroendet och dessa sammanfattas och presenteras som nyckelord.  
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5.2.1 Primära orsaker till bolagsskandaler  
Ordet skandal har överanvänts, då medierna har kommit att kalla alla oegentligheter i olika 
storleksklasser för skandaler. Det används som ett generellt begrepp när det talas om 
företagens beteende. Detta är missvisande då majoritetens majoritet av svenska företag ändå 
sköter sig på ett tillfredställande sätt. Medias hårda bevakning har dragit alla över en kant 
vilket har resulterat i att många småföretag i svenskt näringsliv känt sig orättvist behandlade 
och indragna i något som de inte gjort sig skyldiga till. 
 
Det finns dock klara anledningar till att begreppet skandal har använts flitigt. Varje 
respondent har angett samma företag då begreppet har kommit på tal, vilka främst är Enron, 
Worldcom och Skandia. Dock betyder det inte att dessa företag har begått samma misstag 
utan varje företag har speglats av sin egen ”kreativitet” och dessa är inte jämförbara.  
 
Några exempel på oegentligheter som har förekommit är att personer i ledande positioner har 
fattat felaktiga och ibland egoistiska beslut. Då bonussystemet är format så att det betalas ut 
vid framgångsrika resultat har en del manipulerat siffrorna för att uppnå detta. 
 
Brister på tillförlitlighet i de ekonomiska och finansiella rapporterna har förekommit samt 
avsaknad av kompetens i vissa bolags styrelser är faktorer som några respondenter har 
angivit. Sist men inte minst uppmärksammades ägarnas uteblivna insikt och kontroll i 
bolagen.  
 
”Svagt ägande ger svag kontroll - och starka ägare fungerar som en vakthund” (citat från 
respondent) 
 
Nyckelord – Kodens motverkan till eventuella skandaler: 
Kompetens – kompetensen i bolagens styrelser kommer att höjas då sammansättningen 
kommer att vara bredare samt att en valberedning tillsatts.   
Öppenhet – ökad insyn och en större ägarroll skapar öppenhet och minskar oegentligheter.  
Kontroll – ökad intern kontroll i och med bolagsstyrningsrapporten. 

5.2.2 Betydelse av etik och moral hos företagsledningen  
Gemensamt för samtliga respondenter var att etik och moral i företagsledningen självklart har 
en viktig betydelse. En respondent påpekade att om alla ledare skulle ha hög moral skulle det 
ge stor effekt på näringslivet. Mycket är omoraliskt men lagligt, om alla skulle följa sin moral 
skulle samhället se annorlunda ut. I huvudsak är företagsledningar i Sverige mycket 
moraliska, särskilt bland bolag som är noterade på stockholmsbörsens A- och O-lista. 
Däremot kan det finnas tveksamheter bland de små bolagen som är noterade på de mindre 
börserna. Totalt sett är etiken och moralen mycket hög.  

När det gäller innebörden av etik och moral gick meningarna isär bland respondenterna. Det 
talades om situationer som i efterhand kan ses som omoraliska men då situationerna ägde rum 
ansågs inte dessa vara omoraliska utan av normal karaktär. 

I de situationer där bonus och ersättningar diskuteras återkommer man nästan alltid till den 
enskilde människan vilket innebär att denne först och främst ser om sitt eget hus. Det 
diskuteras fram och tillbaka vad personer skulle ha gjort i det läget om denne stod inför valet 
att få en hög bonus, hur många skulle då egentligen säga: nej det här är för mycket jag vill 
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halvera bonusen?! Troligtvis inte många. Att tacka ja till en hög bonus är det egentligen dålig 
moral, är inte det något som varje enskild person skulle göra? Innebär det då att alla har en 
dålig etik och moral? I och med detta var det en respondent som påpekade att det är viktigt att 
ha i åtanke att vid den tidpunkten då vissa bonussystem kom till och bonus målen sattes upp 
var det ingen som hade kunnat ana hur börsen skulle stiga i höjden för att sedan falla lika fort. 
Hade man vetat detta hade inte dessa omfattande bonussystem skapats. Ingen hade kunnat 
drömma om att utfallet blev som det blev med dessa enorma summor. Utformarna av dessa 
bonussystem var inte omoraliska utan situationen på börsen var exceptionell.  

Ett annat exempel på en situation där något moraliskt har blivit omoraliskt är 
sammansättningen av styrelser. Tidigare var styrelsemedlemmar ofta män i samma ålder och 
med liknande intressen samt att de ingick i samma nätverk och sociala krets. Detta var 
företagskulturen då och ansågs inte som omoraliskt utan mer som en sedvänja.  

Debatten kring ämnet moral och etik anser en annan respondent som oerhört viktig och 
betydelsefull. Utvecklingen av att vissa företag nu har börjat diskutera exempelvis 
ersättningsnivåer, ståndpunkt, etik och deras policy på en intern nivå. Dessa diskussioner är 
viktiga när det gäller framtida investerare. Vidare tror respondenten att framtida generationer 
lägger mer vikt vid etik och moral då dessa generationer har ett högt medvetet tänkande. Ett 
exempel är företaget H & M som har tagit fram en etisk handlingsplan för att kunna påvisa 
sitt agerande. 
 
Nyckelord – Kodens betydelse för etik och moral i företagsledningarna: 
Trovärdighet - genom en öppenhet och större inblick i företagens agerande ökar 
trovärdigheten företagen.  
Värderingar – företagen visar upp sina ståndpunkter och öppet redogör för sina handlingar 
ökar människors värderingar. 

5.2.3 Vikten av förtroende hos blivande aktieägare 
”Det är allvarligt om aktiesparare inte har förtroende för svenska bolag” (citat från 
respondent) 
 
Är ett företag välskött så är man som ägare beredd att betala mer och ta en större risk vilket 
kan generera en högre avkastning. Det är inte bara hur företagen sköts som bidrar till ett högt 
förtroende utan börskursens utveckling är minst lika viktig. Om företagens kurser håller en 
jämn utveckling eller fluktuerar kraftigt har en stor inverkan på investerarnas förtroende för 
företaget.   
 
Kring år 2000 uppmärksammades speciellt två stora svenska företag då aktiekurserna dök i 
Ericsson och samtidigt börsintroducerades Telia. Allmänheten fick möjlighet att köpa aktier 
som snabbt sjönk i värde. Dessa är två bra exempel på hur aktievärdet på en kort tid näst intill 
blev värdelöst. Det resulterade i att förtroendet för att spara i aktier skadades kraftigt och man 
övergick till andra tryggare former.  
 
Idag har börsen näst intill återhämtat sig och intresset i att spara i aktier i Sverige är väldigt 
högt, bland det högsta i världen. Runt 80 – 90 procent av alla svenskar är direkt eller indirekt 
aktieägare. Detta gör att investerarnas förtroende är oerhört viktigt för företagen då dessa 
investeringar utgör en viktig del utav företagens medel. Förtroendet för den svenska 
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marknaden är också viktig bland internationella investerare. I dagsläget innehar 
internationella investerare cirka 40 procent av börsen.  
 
Av alla aktieägare är det få som är väl insatta i företagen och dess arbete. En av 
respondenterna påtalade vikten utav företagens internkontroll vilket många ägare idag tyvärr 
saknar kunskap om. Detta resulterar i att ägarna inte vet mer om företagen än vad som skrivs i 
medierna. 
En respondent berättade om en undersökning där förtroendet för olika yrkesgrupper hade 
rangordnats. Högst förtroende hade läkare och lägst hade journalister och aktieanalytiker. 
Detta speglar lite vilket förtroende allmänheten egentligen har för aktiemarknaden.  
Det är lättare att ha ett högre förtroende för mindre företag då de inte finns samma utrymme 
till övertramp. De stora företagen arbetar i en annan miljö och är i en mer komplex situation. 
Respondenten gjorde en liknelse mellan ”Karlssons plåtslageri i Tomelilla” jämfört med 
Volvo.  
Nyckelord – Kodens betydelse för förtroende hos aktieägare: 
Stabilitet – för att uppfylla Koden och marknadens krav krävs det att företagen är stabila. 
Långsiktighet – i och med ökad insyn och öppenhet handlar företagen ur ett långsiktigt 
perspektiv. 
 
5.2.4 Uppbyggnad av ett skadat förtroende 
”Att bygga upp ett skadat förtroende bygger på envetet arbete”. (citat från respondent) 
 
Förutom ett hårt envetet arbete är respondenterna överens om att öppenhet och ärlighet är av 
stor vikt när det gäller att bygga upp ett förtroende samt att främja ett skadat sådant. Med 
öppenhet menar man att det är viktigt att företagen visar upp och berättar hur de arbetar och 
agerar i frågor som rör exempelvis miljöfrågor och barnarbete. Mycket handlar också om att 
ha väl fungerande system och bra strukturer för arbetsgången, både då det gäller internt som 
externt. Om detta fungerar på ett tillfredställande sätt anser respondenterna att upptäcktsrisken 
blir väsentligt bättre vilket ökar företagens möjlighet att förhindra felaktigheter inom rimlig 
tid. 

Andra viktiga faktorer för att bevara intressenternas förtroende för företagen är att hela tiden 
informera på ett korrekt och utförligt sätt till ägarna och marknaden. Det är även av vikt att 
företagen lever upp till de mål och vinster som lovats. En sak företagen kan göra är att arbeta 
för att utdelningen till ägarna håller en jämn utveckling över tiden. En respondent påpekade 
särskilt att företagen bör ha en långsiktig utdelningspolitik. Det vill säga att utdelningarna ska 
vara av liknande storlek varje år och inte till exempel en krona ett år och 10 kronor ett annat, 
detta inger inget förtroende. Som ägare vill man känna sig någorlunda trygg och inte 
överraskas av händelser utöver det normala. 

En återkommande grundtanke hos respondenterna var att företagen inte bör tala om HUR man 
ska göra utan vad man HAR gjort. Återigen, allt bygger på öppenhet och en bra struktur.  

Nyckelord – Kodens roll i uppbyggnaden av förtroendet: 
Kommunikation – ökad kommunikation utåt genom bland annat rapporter och mer aktivt 
ägardeltagande på bolagsstämman.  
Trovärdighet - genom en öppenhet och större inblick i företagens agerande ökar 
trovärdigheten för företagen 
Öppenhet - ökad insyn och en större ägarroll skapar öppenhet och bygger upp förtroendet. 
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5.2.5 Statlig inblandning i Koden 
Sverige var sista landet ut att införa en kod och införandet blev en nödvändighet men hur det 
skedde tåls att diskuteras. Varje respondent ur vardera intressentgruppen hade skilda åsikter 
om det hade skett statlig inblandning eller inte.  
 
En respondent ansåg inte att Koden hade någon politisk dragning utan den snarare var ett 
samarbete med näringslivet. 
 
Medan en annan ansåg att en statlig inblandning var fel, man skulle ha låtit Kodgruppen 
enbart bestå av individer från näringslivet. Att Kodgruppen överhuvudtaget skulle bestå av 
personer ur förtroendekommissionen kan ses som ett politiskt utspel och inget annat.  

En annan respondents åsikt var att kalla koden en statlig inblandning var kraftigt överdriven 
och en väldigt förenklad bild av det hela. Sanningen enligt honom var att staten enbart tillsatte 
förtroendekommissionen medan Kodgruppen ju egentligen bestod av fler medlemmar från 
näringslivet än från förtroendekommissionen. Det som förtroendekommissionen har påverkat 
är enbart att göra Koden mer detaljerad och långtgående. 

En ytterligare intressent ansåg inte heller att det var en statlig inblandning utan att 
Kodgruppen toppades med ytterst kompetenta och behöriga personer då främjandet av 
förtroendet var en nödvändighet. Slutligen ansåg man att om företag inte följer Kodens 
riktlinjer kan det då innebära en statlig inblandning i form av lagstiftning på detta. 

5.2.6 Skillnader mellan Koden och nuvarande lagar oh praxis 

Några respondenter anser att det som står i koden står i huvudsak i lagen men den tar hand om 
det som ”har fallit mellan stolarna”. Koden samlar upp och knyter ihop på ett bra sätt och 
bidrar till att få en fungerande mall att följa. 

Däremot tyckte en annan respondent att aktiebolagslagen var fullt tillräcklig, han förstod att 
Sverige behövde en kod i och med de internationella påtryckningarna. Den kod som skapades 
är alldeles för detaljerad och inriktad på interrevision. Det statliga inblandandet lyser igenom, 
dock är den ordning och reda som koden skapar väldigt bra. 

Slutligen ansåg en respondent att Koden är en kodifiering av nuvarande praxis och lagar. Det 
mesta som Koden tar upp är befintligt i nuvarande lagar och det mesta var redan tillämpat. 
Dock är ett nytt bidrag valberedningen inför val av ny ordförande där ägarna har möjlighet att 
säga sitt ord på bolagsstämman. 

Nyckelord – Koden till skillnad från tidigare lagar och praxis: 
Struktur/ Ordning & Reda – i och med Kodens införande har kraven på intern kontroll och 
utgivande av bolagsstyrningsrapporter ökat och medfört ett krav på ökad struktur. 

5.2.7 Kodens påverkan på det dagliga arbetet i styrelserna 

Då Koden inte började gälla förrän 1 juli 2005 har många företag inte hunnit sätta sig in i 
kodens alla verkningsområden än så det är inte helt lätt att uttala sig om hur det dagliga 
arbetet har påverkats i och med koden. I några företag har styrelserna fått genomgå 
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utbildningar och där har även personer avsatts till att följa och kontrollera att allt genomförs 
som koden anvisar om. I många fall har det setts som en omständlig procedur då flera delar ur 
koden har upplevts som svåra att tolka. Detta har lett till att diskussioner har växlats mellan 
styrelser och ansvariga ur kollegiet för svensk bolagsstyrning för att få förklaringar och 
tolkningar på hur företagen ska gå till väga. I dessa fall har vissa bolag antytt att de är viktigt 
att vara observant på delar av innehållet i koden leder till för mycket byråkrati för företagen. 
Mycket av arbetet med koden anser en av respondenterna går åt till interkontroll och för 
mycket detaljarbete. Sammanfattningsvis var i princip alla respondenter eniga om att det 
blivit betydligt mer arbete för styrelsen. Detta var inte hos alla negativt, någon påpekade att 
det ger ju högre arvoden åt styrelsemedlemmarna då de har fler sammankomster nu. 

Nyckelord – Koden och det dagliga arbetet i företagens styrelser: 

Detaljer – det dagliga arbetet har påverkats av Kodens detaljstyrning. 

5.2.8 ”Följa eller förklara” 

Den centrala principen ”följa eller förklara” är en nödvändighet för Kodens funktion och 
utformning då det är stora skillnader mellan bolagen i Sverige. Det skulle vara svårt med en 
lagstiftning som ska följas av enmansföretagaren i korvkiosken och storföretag med flera 
tusen anställda. Det som är bra med koden är att om det inte passar att följa kan företagen 
avvika och förklara varför de inte följt. På så vis sätts ribban högre än om Koden hade varit 
tvingande då hade det istället blivit en lägsta acceptabel nivå. Företagen hade då bara prickat 
av vad de var tvungna att göra och på det sättet inte försökt att förbättra sig. I och med 
principen kan bolagen visa att de kan och vill mer och detta leder till en väsentlig höjning av 
nivån. 

Respondenterna ansåg att principen var tillfredsställande och att markanden får agera domare. 
Marknaden i form av befintliga och blivande ägare avgör om förklaringen är godkänd eller 
inte. Om marknaden inte köper förklaringen kan det resultera i att marknaden avstår från att 
köpa alternativt att de säljer sitt innehav. För att markanden verkligen ska godkänna en 
förklaring krävs att förklaringen är genomtänkt och att företaget är beredd att ta striden. ”Om 
man måste förklara sig ska det göra ont”. Koden är ett snällt sätt att tvinga. 

En respondent påpekade dock att mycket handlar om hur marknaden ser ut emotionellt. Med 
det menade han att populära företag alltid klarar sig. En annan respondent påpekade att för att 
markanden ska få reda på om företagen följer eller förklarar är det nödvändigt att media 
uppmärksammar det. Dock kommer detta att vara för omfattande och tidskrävande för att 
journalister ska hinna med. 

Nyckelord – Kodens betydelse för ”följa eller förklara”: 
Frihet under ansvar – företagen får själva bestämma var och när de ska följa respektive 
förklara sitt agerande och handlingar gentemot Koden.   

Trovärdighet – Koden skapar någon form av trovärdighet då företagen måste förklara varför 
agerat på det sätt de har gjort. 
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5.2.9   Kodens påverkan på ägarna 
Det var aningen ”spridda skurar” bland några respondenter när frågan om hur bolagskoden 
har påverkat ägarnas roll kom på tal.  

Att ägarnas roll har flyttats fram ett steg var flera eniga om. Detta då vissa frågor i och med 
Koden har lyfts upp till ägarnivå och på det sättet fört över en del av makten till ägarna, stora 
som små. Det nya med koden för ägarna är valberedningen som sammanställer möjliga 
potentiella ordföranden och motiverar deras kompetens. Ägarna får sedan på bolagsstämman 
möjlighet att säga sitt och delta i valet av ordförande. Tidigare valde styrelsen själva ut 
bolagets ordförande. En av respondenterna framförde dock att i och med detta har styrelsernas 
arbete försvårats när de enligt honom ägnar sig åt formella frågor istället för deras egentliga 
uppgift – att förvalta företaget. 

Andra röster om ägarnas påverkan var att de inte än så länge inte fått ut något av Koden mer 
än de rapporter som kommer. Problemet då är att många av dessa ägare ofta är för dåligt 
utbildade för att förstå innebörden av företagens interna kontroller och vad det innebär. Detta 
gäller då främst mindre ägare som privatpersoner. De stora ägarna som exempelvis Investor 
har visat att de är insatta och kunniga om Kodens innebörd. Andra företag har valt att 
engagera sina största ägare i form av att låta dessa vara med i den såkallade 
nomineringskommittén, vilka ska arbeta med förslag till styrelsen.  
 
Nyckelord – Kodens roll för ägarna: 
Engagemang/deltagande - Koden bidrar med öppenhet, ökad insyn och ett mer aktivt 
ägaredeltagande.  

5.2.10 Kodens täckningsgrad 

En respondent svarade spontant ”detaljmässigt 11 och täckgrad 0, det beror på hur man ser 
på det. Den som redan fifflar kommer att fortsätta”. Kontrollen runt företagen tack vare 
koden är nu mycket bättre, ordnig och reda i närområdet kan minska utrymmet för fusk.  

En annan respondent påtalade att Koden inte kommer att hindra brottslighet och arbeta bort 
dålig moral, den skyddar inte ägarna mot kriminalitet. Möjligen kan den ses som en pusselbit 
som kan täcka igen några hål och minska utrymmet för mygel. Vad gäller Skandiaskandalen 
kunde Koden möjligtvis bara ha kunnat förhindra de höga bonussystemen till 
företagsledningen men inte lägenhetsaffärerna och handeln med Skandia liv.  

”Ultimat lösning? Vem har föreställt sig det?!” Svarade en tredje respondent. Koden kan 
snarare främja förtroendets betydelse i det långa loppet.  

Inom en tidsperiod om cirka två år kommer Koden med stor sannolikhet att ha blivit mindre 
detaljstyrd och mer anpassad, då pendeln har slagit tillbaka. 

Nyckelord – Kodens täckningsgrad för främjandet av förtroendet: 

Pusselbit – Koden utgör en pusselbit när det gäller att främja det skadade förtroendet.   
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6 Analys & Slutdiskussion 
 

I detta avslutande kapitel analyseras den empiri som framkommit under intervjuerna med de 
för uppsatsen valda teorierna. Analysen bygger på en modell över dem ur empirin mest 
framträdande och viktiga nyckelord som med hjälp av Koden kan främja förtroendet för 
näringslivet. Avslutningsvis förs en slutdiskussion där forskningsfrågan besvaras samt en 
diskussion över uppsatsen trovärdighet och förslag på kommande studier. 

6.1 Analys 

Analysen kommer att bygga på en modell som bygger på empirins nyckelord som sedan 
knyter an till tidigare nämnda teorier. Syfte är att beskriva Kodens roll som 
förtroendefrämjare utifrån intressentgruppernas perspektiv. Nyckelorden återkom frekvent 
under intervjuerna vilket fick oss att förstå att orden hade fått en betydande och central roll i 
och med införandet av Koden. Utifrån deras betydelse har de grupperats i tre kategorier, 
öppenhet, trovärdighet och struktur. Presentationen av varje kategori görs utan inbördes 
rangordning. Koden påverkar de tre kategorierna i lika utsträckning vilka i sin tur främjar 
förtroendet.  
 
 

Öppenhet ·  Trovärdighet  Struktur 
• öppenhet  • trovärdighet • kontroll 
• kommunikation • kompetens  • långsiktighet 
• engagemang • värderingar • ordning & reda 
• deltagande  • stabilitet  • detaljer 

   • frihet under ansvar   

Figur 6.1 Analysmodell, ”Nyckelord” 

 
Det slutliga nyckelordet pusselbit har vi valt att placera utanför kategorierna och istället låta 
det stå för Kodens roll för främjandet av förtroendet. 

6.1.1 Öppenhet 
Eftersom att Sverige var ett av de få länder som stod utan en kod fanns ett nationellt och 
internationellt krav på att en sådan skulle införas för att få en ökad öppenhet och transparens. 
Ur empirin har det framkommit att cirka 40 procent av Stockholmsbörsen innehas av 
internationella ägare. För att behålla och öka förtroendet hos denna grupp skapades Koden 
med syfte att bland annat främja dessas intressen. I teorin om etik beskrivs att målen hos de 
flesta företagen är att öka förmögenheten för dess ägare och för att kunna göra det krävs att de 
har förtroende och detta förtroende bygger i sin tur på att företaget verkar på etiska grunder 
(Smith 2003). Som framkommit ur empirin är förhoppningen att Kodens införande kommer 
att bidra till ökad öppenhet. Vilket i sin tur ställer högre krav på att företagen agerar utefter 
vad de har för etiska riktlinjer och dess ägares krav. Kravet på ökad öppenhet gör det svårare 
för företagen att dölja och handla utanför deras etiska plan. Sådan handling skulle kunna få 
oönskade konsekvenser. Att handlingar bygger på dess konsekvenser beskrivs i teorin som 
konsekvensetik. Denna typ av etik menar att det inte på något sätt kan vara försvarbart att 
bryta mot vissa grundläggande etiska principer oavsett vad konsekvenserna blir (Brytting 
1999). Respondenternas åsikter kopplat med teorin gör att vi kan se att kravet på öppenhet 
kan förhindra denna typ av handling och på så vis leda till att förtroendet främjas. 
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Empirin visar också att företagen bör, för att främja förtroendet, kommunicera och informera 
på ett korrekt och utförligt sätt. De bör även hålla vad de lovat sina intressenter. Att också tala 
om vad man har gjort sågs som mycket viktigt. I ett led av detta är öppenhet ”A och O”. 
Teorin om förtroendefrämjande åtgärder ger stöd åt detta då det förespråkas att företagen ska 
tala sanning och hellre bör förekomma än att förekommas (Palm & Falkheimer 2005). 
 
Vikten av öppenhet och därav engagemang och deltagande från ägarnas sida bygger troligtvis 
upp och främjar förtroendet för bolagets styrning. Bolagsstyrning handlar om hur ägarna styr 
bolaget genom ett beslutssystem som bygger på just insyn och information i bolaget 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning). 

6.1.2 Trovärdighet 
I teorin beskrivs förtroende som att givaren (företagen) inger trovärdighet som ger mottagaren 
(ägare/intressenter) förtroende för dem (Hedquist 2002). Den utvecklingen, att företagen i 
större grad diskuterar etiska ståndpunkter och värderingar, gör att trovärdigheten för 
företagen ökar och på så sätt skapar förtroende hos befintliga och nya ägare. 
 
Kodens krav på valberedning och att ägarna har mer delaktighet i exempelvis valet av 
ordförande gör att kompetensen hos styrelsen och företagsledningen ökar. Detta ökar i sig 
trovärdigheten och då även förtroendet. Valberedningen gör det möjligt att 
styrelsesammansättningen inte längre blir lika homogen. Det kan leda till att styrelsen i större 
grad agerar etiskt genom att handla för allas gemensamma bästa, vilket leder till ökad 
trovärdighet och förtroende för näringslivet. (Brytting 1999) 
 
Ur empirin framkom att det är allvarligt om aktieägare saknar förtroende för näringslivet. 
Modellen över blivande aktieägares beteende vid eventuell investering i företag påvisar detta. 
Förtroendenivån är viktig då det kan förstärka eller försvaga investeraren i sitt beslut inför en 
investeringssituation. Det räcker inte med att företagen kan uppvisa goda finanser för att 
individer ska vilja investera utan förtroende spelar stor roll. Har investeraren ett högt 
förtroende för företagsledningen upplever denne att risken med investeringen blir lägre och 
därför mer benägen att investera i företaget. (Buchholz 2001) Åtgärder som företagen 
tillgriper tillsammans med de krav koden ställer på företagen kan trovärdigheten för företagen 
höjas och på så sätt främja förtroendet hos ägare. 
 
Ytterligare resultat av empirin tyder på att etiskt korrekt handlande hos företagsledningar är 
av stor vikt.  Detta kan kopplas till teorin om etik som menar att ett etiskt korrekt agerande 
resulterar i respekt både inom och utanför företaget och detta leder i sin tur till att företagen 
kan locka till sig den bästa arbetskraften och bygga långvariga relationer som i sig skapar 
stabilitet och trovärdighet för företaget och möjlighet till att bygga upp förtroende för dem. 
(Potts & Matuszewski 2004) 
 
Kodens princip ”följa eller förklara” ger företagsledningen frihet under ansvar som kan 
kopplas till konsekvensetiken då företagsledningen handlar efter kommande konsekvenser. 
Väljer ledningen att följa Koden och dess regler sker inga nämnvärda konsekvenser. Däremot 
om de väljer att förklara måste de vara beredda på de eventuella konsekvenser som avvikelsen 
ger. (Brytting 1999)     
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6.1.3 Struktur 
Den tredje kategorin som med hjälp av Koden ska hjälpa till att främja det skadade 
förtroendet bygger på att företagen behöver ha en bra struktur på sitt arbete. I empirin 
framkom att företag med bra struktur hjälper till att öka upptäcktsrisken och på så sätt 
förhindra oegentligheter i tid. Det skapar en bild av att företaget har ordning och reda och är 
välskött vilket leder till att ägare och intressenter får förtroende för företagen. Uppgifter ur 
empirin tyder på, om ett företag är välskött är man som ägare beredd att betala mer och ta 
större risker. Det här styrks av teorin som säger att en investerares benägenhet för risktagande 
följer ett mönster över vad som är, respektive inte är, acceptabelt när det gäller att ta risker i 
en investering (Buchholz 2001). Är företaget välskött underlättar det bedömningen av vilken 
risk som ligger i att investera i företaget. 
 
En annan påtaglig fördel med att ha en god struktur i företag är att det blir lättare att sköta och 
följa bolagsstyrningen, dels för styrelse och ledning men även för ägare.  
 
En god struktur och intern kontroll tydliggör företagens roll – och arbetsfördelning. För att 
öka förtroendet bland intressenterna är det viktigt för företagen att de kan påvisa långsiktighet 
och stabilitet i sina rapporter. Ur empirin framkom att skandalerna hade kunnat undvikas om 
just de finansiella rapporterna varit mer tillförlitliga. I teorin framkommer det, om det inte 
varit för medierna hade skandaler i vissa fall inte uppmärksammats. Det är oftast medierna 
som avgör vad som ska klassificeras som skandal. Ökad struktur i företagen bidrar till bättre 
kontroll inom företagen vilket i sin tur leder till att media får det svårare att hitta felaktigheter. 

6.2 Slutdiskussion 

Vi ställde oss frågan ”kan svensk kod för bolagsstyrning främja ett skadat förtroende för 
näringslivet – och i så fall hur?” med syfte att beskriva Kodens roll som förtroendefrämjare 
utifrån vardera intressentgruppens perspektiv. 
 
Svaret på frågan är ja, Koden kommer troligtvis att främja förtroendet. I vilken utsträckning är 
dock för tidigt att säga då den bara tillämpats i drygt ett år. Hur den kan främja sammanfattas 
i modellen nedan. Med hjälp av Kodens praktiska tillämpning kan företagen få en ökad 
öppenhet, högre trovärdighet och bättre struktur gentemot sina ägare och intressenter. Detta 
kan i sin tur leda till att de får ökat förtroende för företagen.  
 

 

 Figur 6.2 Slutsatsmodell ,”Kodens påverkan på förtroendet”  
 
 



 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

  
 

 38 

Det vi kan se är att Koden, tillsammans med befintliga lagar och normer, kan komma att 
fungera som en pusselbit i främjandet av förtroendet. Vilket i sin tur leder till att intressenter, 
svenska som internationella, ökar sin benägenhet att vilja investera i svenska företag. 
 
Hur tillsvida oegentligheterna kommer att upphöra i och med införandet av Koden är svårt att 
säga. De som i framtiden verkligen vill kringgå regler kommer att kunna göra det oavsett 
Koden eller andra regler och normer. Dock kan Koden försvåra vissa områden då till 
exempelvis krav på ökad öppenhet och bättre struktur höjer den interna kontrollen och 
minimerar oegentligheterna. 
 
Förhoppningarna är att de skandalomsusade löpsedlarna nu kommer att minska och att 
förtroendet för näringslivet främjas.   

6.3 Trovärdighetsdiskussion 

Till skillnad från kvantitativa studier värderas och bedöms kvalitativa studier utifrån andra 
kriterier. Då mätning inte är den främsta utgångspunkten för kvalitativa forskare blir 
bedömningar om validitet inte riktigt rättvist. Dock kan validitet användas men då handlar det 
istället för att mäta således om huruvida man observerar och definierar det man säger sig göra. 
Det gäller att granska kvaliteten i kvalitativ forskning som utgör alternativ till begreppen som 
reliabilitet och validitet står för. Dessa alternativ skulle istället vara trovärdighet och äkthet 
(Bryman 2001). 
 
Då vår uppsats grundar sig på en kvalitativ metod väljer vi att föra denna diskussion utifrån 
dess trovärdighet och äkthet.  

6.3.1 Trovärdighet 
Att skapa trovärdighet i resultaten innebär bland annat att inta ett granskande synsätt. En del 
bedömare anser att det i kvalitativa undersökningar är svårt att bibehålla objektiviteten och 
inte blanda in personliga värderingar (Ibid). Då vi i inledningsfasen av uppsatsskrivandet läste 
in oss på området stötte vi på diverse synpunkter och åsikter gällande Koden och exempelvis 
bolagsskandaler. Vi har försökt att i största möjliga mån förhålla oss objektiva till dessa 
uppgifter för att på så sätt öka trovärdigheten för de resultat vi genererat.  Här kan också 
tilläggas att de svarsförväntningar som fanns vid utförandet av frågorna har stämt väl överens 
med respondenternas svar. Vilket ökar trovärdigheten i och med att vi har observerat det vi 
utgett oss för att göra. 
 
Vidare kan generaliseringen diskuteras och kritiseras då antalet respondenter varit aningen få. 
Vi tror ändock inte att vi skulle ha kunnat dra mer generella slutsatser om vi använt oss av fler 
respondenter ur intressentgrupperna. De svar vi fått fram, har trots fåtalet respondenter, haft 
gemensamma faktorer med våra valda teorier. Vad gäller urvalet av respondenter anser vi 
trovärdigheten som hög då envar besatt goda kunskaper som var nödvändiga för att besvara 
vår frågeställning. 

6.3.2 Äkthet 
Med äkthet menas att ge undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika uppfattningar 
och ståndpunkter som fanns hos de individer som intervjuats (Ibid). De svar som framkom var 
diskussionsinriktade och bidrog till att besvara frågeställningen. Vi valde dock att 
anonymisera svaren så att det inte framkommer vem av respondenterna som har sagt vad. 
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Detta sänker dock inte äktheten, snarare att respondenten känner förtroende att säga vad 
denne vill.  Då respondenterna troligen inte hade för avsikt att lämna oriktiga uppgifter 
förmodar vi att de svar vi fick var av hög sanningshalt. Dock har vi beaktat att två av 
respondenterna representerade intressegrupper som möjligtvis kan har färgat svaren en aning 
men dock säkerligen fortfarande sanningsenliga. Vi valde att inte banda intervjuerna vilket 
kan kritiseras då vi inte hade möjlighet att gå tillbaka och lyssna utifall det skulle ha funnits 
några oklarheter. Det som talar för att inte använda bandspelare är att vår koncentration under 
intervjuerna istället var mycket hög vilket den kanske inte skulle ha varit om vi bandat 
intervjuerna. Dessutom kan det även bidragit till att respondenterna var mer öppna med sina 
svar då detta endast dokumenterades via skrift. 

6.4 Förslag till framtida studier 

Under intervjuerna kom det på tal ett flertal gånger om att det i framtiden kommer bli aktuellt 
med en nordisk kod. Redan nu finns en mall och ett utkast. Vi tycker att det vore mycket 
intressant att undersöka denna nordiska allians och se vad denna kommer att innebära. 
 
Idag är Koden så pass ny att den inte riktigt har hunnit anpassa sig och visa resultat, därför 
tycker vi att det vore mycket viktigt att följa upp införandet utav koden och se hur resultatet 
verkligen blev. 
 



 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

  
 

 40 

Litteraturförteckning  
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2004) ”Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod”, Studentlitteratur, Lund 
 
Bryman, Alan (2001) ”Samhällsvetenskapliga metoder”, Liber ekonomi, Malmö 
 
Brytting, Thomas (1999) ”Företagsetik”, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Brytting, Thomas (2004) ”Förtroendebegreppet i företagsekonomin”, Bilaga 3 i 
förtroendekommissionens betänkande, SOU 2004:47 
 
Buchholtz, Ann K. (2001) “Trust, Risk and Shareholder Decision Making: An Investor 
Perspective on Corporate Governance”, Business Ethics Quarterly, vol.11, nr.1, s.177-193 
 
Carlsson, Bengt & Nachemson-Ekwall, Sophie (2003) ”Livsfarlig ledning, historien om 
kraschen i ABB”, Ekerlids förlag, Stockholm 
 
Carlsson, Rolf H (1997) ”Ägarstyrning”, Ekerlids förlag, Falun 
 
Chami, Ralph, Cosimano, Thomas F. & Fullenkamp, Connel (2002)”Managerial ethical risk: 
How investing in ethics adds value”, Journal of Banking and Finance, vol.26, nr.9, s.1697-
1718 
 
Child, John & Rodrigues, Suzana B. (2004) “Repairing the Breach of Trust in Corporate 
Governance”, Corporate Governance, an International Review, vol.12, nr.2, s.143-152 
 
Edvardsson, Bo (2003)  “Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor”, Liber 
AB, Stockholm 
 
Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2001) ”Att utreda, forska och 
rapportera”, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Ekonomirådets rapport (2003) ”Ägarmakt och omvandling – Den svenska modellen 
utmanad”, SNS förlag, Stockholm 
 
Gugler, Klaus et al. (2004) ”Corporate Governance and globalization”, Oxford review of 
economic policy, vol. 20, no 1, s. 129 - 156 
 
Hedquist, Rolf (2002) ”Trovärdighet En förutsättnings för förtroende”, Styrelsen för 
psykologiskt försvar, Rapport 182, Stockholm 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och 
kvantitativa metoder”, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund  
 
Huemer, Lars (1998) “Trust in business relations – Economic logic or social integration”, 
Boréa bokförlag, Umeå 



 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

  
 

 41 

 
Jacobsen, Dag Ingvar (2002) ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och 
andra samhällsvetenskapliga ämnen”, Studentlitteratur, Lund 
 
Kodgruppen (2004b) ”Svensk kod för bolagsstyrning”, Förtroendekommissionen, Stockholm 
 
Landelius, Anders & Treffner, Jan (1998) ”Aktieägarvärdet! Värdeskapande och 
företagsvärdering i praktiken”, Ekerlids förlag, Falun 
 
Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer”, Studentlitteratur, Lund 
 
Lübcke, Poul (2003) ”En uppslagsbok – Filosofilexikonet”, Forum AB, Stockholm 
 
Nachemson-Ekwall, Sophie & Carlsson, Bengt (2004) ”Guldregn – Sagan om Skandia”, 
Bonnier Fakta, Stockholm 
 
Palm, Lars & Falkheimer, Jesper (2005) ”Förtroendekriser – Kommunikationsstrategier före, 
under och efter”, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm 
 
Potts, Stephen D & Lohr Matusewski, Ingrid (2004)”Ethics and Corporate Governance”, 
Corporate Governance, an International Review, vol.12, nr.2, s.177-179 
 
Rossander, Olle (2004) ”Fifflet Fuskarna Förtroendet”, Kalla kulor förlag, Stockholm 
  
Smith, Dag (2006) ”Redovisningens språk”, Studentlitteratur, Lund 
 
Smith, Dr. L Murphy (2003)”A Fresh Look at Accounting Ethics”, Accounting Horizons, 
vol.17, nr. 1, s. 47-49 

 

Elektroniska källor 

 
Aktiespararna 
 
http://www.aktiespararna.se   hämtad 060421 kl. 12.25 
 
Deloitte 
 
http://www.deloitte.se    hämtad 060421 kl. 12.47 
 
Finansinspektionen, dnr 04-4283-001 
 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/20_Remissvar/2004/04-4283-
001.pdf     hämtad 060428 kl.19.35 
 
 
 



 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

  
 

 42 

IBS 
 
http://www.ibs.se    hämtad 060422 kl 15.50 
 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
 
http://www.bolagsstyrning.se/sv/   hämtad 060325 kl.11.30 
 
Nationalencyklopedin  
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164920 hämtad 060610 kl. 17.35 
       
Svenska Dagbladet 
 
http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_8761674.asp    hämtad 060420 kl. 10.25
       
Svenskt Näringsliv 
 
http://www.svensktnaringsliv.se/   hämtad 060422 kl 11.34 
 

Muntliga källor 

 
Ek, Gunnar      060515  
Hult, Anders      060509  
Lekvall, Jan       060509  
Persson, Jan      060502 
Womack, John     060512  
 
 



 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

  
 

 43 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 
Studien handlar om hur förtroendet för näringslivet och företagen kan återuppbyggas. Den 
nya koden för svensk bolagsstyrning är ett verktyg som staten satt in för att reparera det, men 
kommer det att vara tillräckligt? Kommer förtroendet att repareras i och med detta? Vi vill ta 
reda på om Koden är det rätta och heltäckande verktyget eller kan det vara brist på etik och 
moral som har föranlett skandalerna och det skadade förtroendet?  
 

1. Vad är de primära orsakerna till de senaste uppkomna bolagsskandalerna? 
2. Har etik och moral hos företagsledningen någon betydelse? 
3. Hur stor vikt har förtroendet hos blivande ägare i ett företag? 
4. Hur bygger man upp ett förtroende och vad är ett skadat förtroende? 
5. Vad anser ni om ett statligt inblandande för att främja förtroendet i form utav svensk 

kod för bolagsstyrning? 
6. Hur skiljer sig Koden från nuvarande lagar och praxis? 
7. Hur påverkar Koden det dagliga arbetet i bolagens styrelser? 
8. Koden bygger på principen ”följa eller förklara”, vad är bra respektive mindre bra med 

det? Vem avgör om en förklaring är tillräcklig? 
9. Hur har ägarnas roll påverkats i och med Koden? 
10. Är Koden den ultimata lösningen för att reparera det skadade förtroendet? Hur 

heltäckande är Koden på en skala 1-10?   
 
 
 
 
 
 
 
 


