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Förord 
 
Alla företag, framför allt stora börsnoterade företag med spritt ägande, eftersträvar att 
upprätthålla sina intressenters förtroende eftersom dessa är viktiga för organisationens 
framgång och överlevnad. Fenomenet förtroende är dock ett komplext och diffust ämnes-
område med en mängd olika tolkningar.  
 
Genom denna studie vill jag skapa en djupare förståelse för förtroendebegreppet och före-
tagens förhållningssätt till det. Anser företagen att den svenska koden för bolagsstyrning 
främjar förtroendet för sin verksamhet på global nivå, eller finns det andra faktorer som 
kan påverka förtroendet? Vilka faktorer anser företagen skapar eller sänker förtroendet 
för näringslivet, och vad gör de för att lyckas skapa förtroende för sin verksamhet? Dessa 
frågeställningar önskar jag besvara med hjälp av denna undersökning. 
 
Jag vill framföra ett stort tack till alla som har bidragit till att denna studie har kunnat 
genomföras. Jag vill börja med att rikta ett speciellt tack till samtliga respondenter som 
vänligen ställt upp på intervjuer. Jag vill även tacka min handledare och mina opponenter 
som har bidragit med tips och idéer.  
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Sammanfattning 
 
Till följd av flera uppmärksammade bolagsskandaler har frågor om bolagsstyrning fått 
ökad aktualitet på global nivå. Många länder har därför börjat använda sig av regelsam-
lingar för bolagsstyrning, så kallade koder, för att främja förtroendet för näringslivet. Kri-
tiken som i huvudsak handlat om brist på insyn och de skenande ersättningsnivåerna för-
anledde regeringen i Sverige att tillsätta den så kallade Förtroendekommissionen under 
ledning av förre finansministern Erik Åsbrink. Förtroendekommissionen har i sin analys 
av näringslivets förtroendefrågor identifierat brister i bolagsstyrning som en bidragande 
faktor till fler av de förtroendekritiska företeelser som uppkommit. På grund av detta 
framställde Förtroendekommissionen, i samverkan med ett antal organ och organisationer 
från näringslivet, en svensk kod för bolagsstyrning. 
 
Syftet med studien är att undersöka om företagen anser att tillämpningen av den svenska 
koden för bolagsstyrning främjar förtroendet för sin verksamhet. Vidare utreds om det 
finns andra faktorer som företagen anser påverkar förtroendet. 
 
För att lyckas besvara studiens syfte har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer på fem börsnoterade företag som är berörda av Koden. Me-
toden har valts för att skapa en djupare förståelse för hur företagen ser på Kodens effekt 
på förtroendet samt hur de förhåller sig till fenomenet förtroende. 
 
Studien visar att respondenternas förhållningssätt till kodens effekt på förtroendet för sin 
verksamhet var något skilda. Inga respondenter anser dock att Koden idag definitivt 
kommer att leda till ökat förtroende för sin verksamhet på global nivå, och menar vidare 
att Koden har en marginell påverkan på förtroendet. Respondenterna poängterar att öp-
penhet och ärlighet är de huvudsakliga förtroendeskapande faktorerna, samt att företagen 
måste hålla det de lovar för att upprätthålla intressenternas förtroende. Företeelser som 
huvudsakligen sänker förtroendet för näringslivet enligt respondenterna är skandaler, för-
vanskade bilder som förmedlas via media, felaktigt eller missvisande resultat samt dåligt 
resultat och lönsamhet. Samtliga företag som har intervjuats är väl insatta inom förtroen-
debegreppet och arbetar systematiskt med olika förtroendeskapande faktorer för att upp-
rätthålla sina intressenters förtroende. 
 



 

 

Abstract 
 
The topicality of questions of corporate governance has increased as a result of several 
observed company scandals at global level. Many countries have therefore started to use 
a set of rules for corporate governance, so called codes, to promote the trust for the busi-
ness world. The criticism that mainly was about lack of insight and the sky-rocketing lev-
els of compensations caused the government in Sweden to appoint the so called Trust 
Commission led by the former Minister of Finance Erik Åsbrink. The Trust Commission 
has in its analysis of the trust for the business world identified flaws in the corporate gov-
ernances as a contributory factor to several of the criticised trust occurrences that have 
arisen. Because of that the Trust Commission created a Swedish Code for corporate gov-
ernance, in cooperation with a number of authorities and organizations from the business 
world. 
 
The purpose of this study is to examine if the companies consider that the application of 
the Swedish Code for corporate governance promote the trust for their activities. Fur-
thermore it is investigated if there are other factors that the companies consider have an 
effect on the trust. 
 
To manage answering the purpose of the study, I have used a qualitative method based on 
interviews at five quoted companies. The method has been chosen to create a deeper un-
derstanding on how the companies look at the Code’s impact on the trust and how they 
relate to the phenomenon trust. 
 
The study shows that the interviewees approach to the Code’s impact on the trust for their 
activities was somewhat different. However, none of the interviewees today consider that 
the Code definitely will increase the trust for their activities at global level, and further 
means that the Code has a marginal effect on the trust. The interviewees emphasize that 
openness and honesty are the main factors that create trust, and that the companies must 
keep what they promise to maintain the trust of their partners. Occurrences, according to 
the interviewees, that mainly decrease the trust for business world are scandals, distorted 
pictures supplied by the media, incorrect or misleading results and bad results and profit-
ability. All interviewed companies are very well informed about the concept of trust, and 
work systematically with different factors that create trust to maintain their partners´ trust. 
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1. INLEDNING 
 
I inledningskapitlet presenterar jag studiens bakgrund och problemdiskussion, och for-
mulerar därigenom uppsatsens problemställning och syfte. Därefter redogör jag för de 
avgränsningar jag har valt och uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Corporate governance (bolagsstyrning) refererar främst till mekanismer som kontrollerar 
och styr bolaget samt gör det ansvarigt. (Clarke, Conyon & Peck, 1998)  
 
Frågor om bolagsstyrning har fått ökad aktualitet, och under senare år en betydande roll i 
den bolagsrättsliga debatten, såväl på nationell som på internationell nivå. Detta till följd 
av en ökad internationalisering av aktiemarknaden och ägandet i bolag, ett ökat institu-
tionellt ägande av publika företag samt flera uppmärksammade bolagsskandaler på grund 
av bristande bolagsstyrning av egensinniga bolagsledningar (Svernlöv, 2005). Många 
länder har därför börjat använda sig av regelsamlingar för bolagsstyrning, så kallade ko-
der. EU-kommissionen rekommenderar att medlemsländerna ska fastställa egna nationel-
la koder med hänsyn till de stora skillnaderna mellan medlemsländerna (Kommuninvest 
Dialog, nr 4 – 2005). Gemensamt för dessa koder är att de bygger på att följa eller förkla-
ra. Det innebär att företagen antingen ska följa Kodens bestämmelse eller förklara och 
motivera avvikelserna (SOU 2004:47).  
 
Kritiken som i huvudsak handlat om brist på insyn och de skenande ersättningsnivåerna 
föranledde regeringen i Sverige att tillsätta den så kallade Förtroendekommissionen under 
ledning av förre finansministern Erik Åsbrink (Ollevik, 2004). Förtroendekommissionen 
har i sin analys av näringslivets förtroendefrågor identifierat brister i bolagsstyrning som 
en bidragande faktor till fler av de förtroendekritiska företeelser som uppkommit. Till 
följd av detta framställde Förtroendekommissionen, i samverkan med ett antal organ och 
organisationer från näringslivet, en svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130).   
 
Det inledande arbetet med att utveckla Koden bedrevs inom en särskild arbetsgrupp, den 
så kallade kodgruppen, i samverkan mellan Förtroendekommissionen och följande organ 
och organisationer i näringslivet: FAR, Fondbolagens Förening, Näringslivets Börskom-
mitté, Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, Svenska Fondhandlareförening, 
svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares Riskförbund och Sveriges Försäkringsförbund. 
(SOU 2004:130) 
 
Det övergripande syftet med bolagskoden är att bidra till förbättrad styrning av svenska 
bolag. Detta är i sin tur ämnat till att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft 
och främja förtroendet på den svenska aktiemarknaden och i det svenska samhället i stort, 
enligt kodgruppen.  Koden är även till för att öka kunskapen om förtroendet för svensk 
bolagsstyrning hos de utländska investerarna, och därmed främja det svenska näringsli-
vets tillgång till utländskt riskkapital på goda villkor. (SOU 2004:130) 
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Med avseende på internationell harmonisering har kodgruppens ambition varit att avvika 
så litet som möjligt från vad som anses vara internationell standard. Gruppen har dock 
inte tvekat att avvika när det har bedömts befogat. (Svernlöv, 2005) 
 
Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) infördes på Stockholmsbörsen vid halvårsskiftet 
2005. Svenska bolag ska tillämpa Koden så snart som möjligt efter den 1 juli 2005, dock 
senast inför bolagsstämman 2006. Till en början gäller Koden för samtliga svenska bolag 
på A-listan och bolag på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor 
(Kommuninvest Dialog, nr 4 – 2005). Kodgruppen rekommenderar även andra bolag att 
implementera Koden, eftersom den kommer att anses som ett kvalitetsmärke som allt fler 
marknadsplatser och bolag kommer att önska rätta sig efter (SOU 2004:130). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Under våren 2004 förändrades förslag till Koden på viktiga punkter till följd av 78 
remissvar. Detaljregler har ersatt med krav på mer strukturerade processer. Koden 
betonar ägarnas roll, tydligare rollfördelning mellan ägarna, styrelse och bolagsledning 
samt större öppenhet och utvidgad informationsskyldighet för börsbolagen. 
(Justitiedepartementet, kodgruppen, 2004) 
 
Bolagskoden är till viss del kodifiering av praxis. Många frågor som rör styrning av bolag 
regleras av Aktiebolagslagen, men det har varit svårt för internationella investerare att 
förstå svensk praxis. Kerstin Hessius, som är en av de utvalda inom kodgruppen, menar 
att bolagskoden har en större räckvidd än de svenska lagarna och skapar en större insikt 
för investerarna, eftersom den bedöms av internationella investerare. (Kommuninvest Di-
alog, nr 4 – 2005) 
 
Helena Strid som är ansvarig för corporate governance frågor på KPMG menar att många 
mindre företag, kommuner och offentliga bolag vill arbeta utifrån Koden eftersom de är 
angelägna att uppfattas som ett väl skött företag.  Företagen ser ett värde i att omvärlden 
kan se att man har ordning och reda. (Strid, Föreläsning, 2005)  
 
Koden förutsätter transparens. Anders Hult, som är ansvarig för Enterprise Risk Services 
på Deloitte, menar att transparens förutsätts för att revisorns ska kunna uttala sig, och ju 
mer som beskrivs och förklaras i den interna kontroll rapporten desto lättare blir revisorns 
uppgift. (Hult, föreläsning, 2005) 
 
Enligt Anders Malmeby, som är auktoriserad revisor och den person som har samordnat 
Far: s arbete med vägledningen, har målet varit att finna en nivå på rapportering som 
överstiger kostnaden. För detta krävs det ett principbaserat system utan överdriven detalj-
reglering. Styrelsens genomgång och rapportering måste dock ha sådan substans att inter-
na kontrollen på företagen leder till ökat förtroende för företagens finansiella rapportering. 
(Bengtsson, 2005) 
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Stockholmsbörsens chef Juuka Ruuska, som även är en av de utvalda i kodgruppen, me-
nar att kostnaden för minskat förtroende drabbar inte bara bolagen, utan även samhälls-
ekonomin i förlängningen. Han ser förtroendet för aktiemarknaden som en funktion av 
den totala kostnaden för reglering. Vid en viss kostnad avtar marginalnyttan. (Westerlund, 
2006) 
 
För många börsnoterade bolag innebär inte bolagskoden några revolutionerade nyheter. 
Många företag följer i princip reglerna redan, medan för andra innebär Koden ett helt nytt 
sätt att arbeta för styrelse och företagsledning. (Ollevik, 2004) 
 
En ny marknad för konsultfirmor skapas till följd av etik- och förtroendevågen i närings-
livet. Etikanalytikerna GES räknar med kraftig tillväxt när företag och ägarsituationer 
anpassar sig till högre krav. Frågor om etik, förtroendeskapande och ägarstyrning blir allt 
viktigare, vilket många företag hoppas dra nytta av. (Paulsson, 2004) 
 
Kritiken mot den svenska koden för bolagsstyrning är hård. Den anses för krånglig, för 
dyr att tillämpa och inskränker i företagen rörelsefrihet. Koden är dock till för att tvinga 
fram ordning och eftertanke genom sina krav på styrelse och styrelseordförande. Strate-
gibyten och företagsutveckling måste få ta tid samt beslutas så att samtliga ägare får vara 
delaktiga. (Ollevik, 2005) 
 
De första rapporterna av den svenska koden för bolagsstyrning ska lämnas av de berörda 
svenska bolagen i årsredovisningarna för 2005. Detta leder oss till många intressanta frå-
geställningar. Den mest intressanta frågan är dock om företagen anser att tillämpningen 
av Koden främjar förtroendet för sin verksamhet på global nivå. 
 

1.3 Problemställning 
 
Med hjälp av denna undersökning ska följande frågor besvaras: 
 

• Anser företagen att tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning kom-
mer att främja förtroendet för sin verksamhet? 

• Finns det andra faktorer som skapar förtroende? 
• Vilka företeelser skadar förtroendet för näringslivet?  

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka om företagen anser att tillämpningen av den svenska 
koden för bolagsstyrning främjar förtroendet för sin verksamhet. Vidare utreds om det 
finns andra faktorer som företagen anser påverkar förtroendet. 
 

1.5 Avgränsning 
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Denna studie avgränsas till att endast behandla svenska börsnoterade bolag som är berör-
da av den svenska koden för bolagsstyrning, det vill säga svenska bolag på A-listan och 
svenska bolag på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor. Jag kommer 
endast att intervjua fem företag, på grund av den tidsram jag har samt uppsatsens omfatt-
ning. 
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning 

I inledningskapitlet presenterar jag studiens bakgrund och problemdiskus-
sion, och formulerar därigenom uppsatsens problemställning och syfte. 
Därefter redogör jag för de avgränsningar jag har valt och uppsatsens dis-
position. 

 
Kapitel 2: Metod 

I metodavsnittet beskriver jag mitt val av vetenskapligt förhållningssätt, 
forskningsansats och metodansats. Därefter presenterar jag mitt tillväga-
gångssätt av datainsamling och undersökningens validitet och reliabilitet. 
Kapitlet avslutas med källkritik. 

 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar jag den teori som är relevant för att kunna utföra 
och analysera studiens empiriska undersökning. Jag börjar med att förklara 
vad förtroendebegreppet innebär och värdet av den. Därefter redogör jag 
för förtroendeskapande och förtroendeskadliga faktorer. Den teoretiska re-
ferensramen avslutas med en kortfattad beskrivning av den svenska koden 
för bolagsstyrning. 

 
Kapitel 4:  Empiri och analys 

I detta avsnitt är min avsikt att redogöra för hur väl det empiriska materia-
let, som jag har samlat in med hjälp av intervjuer, överensstämmer med ti-
digare teorier inom området. Jag har valt att presentera de delar av teorin 
och empirin som är relevanta utifrån studiens syfte och problemställning. 

 
Kapitel 5:  Avslutning 

I avslutningskapitlet börjar jag med att presentera de slutsatser som jag har 
kunnat dra utifrån den analys som har gjorts. Vidare följer en avslutande 
diskussion där jag redogör för mina egna tankar och synpunkter om ämnet. 
Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt förslag på fortsatt forskning. 
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2. METOD 
 
I metodavsnittet beskriver jag mitt val av vetenskapligt förhållningssätt, forskningsansats 
och metodansats. Därefter presenterar jag mitt tillvägagångssätt av datainsamling och 
undersökningens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med källkritik. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom samhällsvetenskapen finns det framför allt två vetenskapliga förhållningssätt, vilka 
är hermeneutiken och positivismen. Hermeneutiken handlar om de problem som är för-
bundna med tolkningar och förståelse. En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid 
förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar som brukar kallas för förförståelse 
och fördomar. (Gilje & Grimen, 2003) 
 
Denna studie är huvudsakligen hermeneutisk i den meningen att de slutsatser jag drar är 
oundvikligt ett resultat av mina tidigare lärdomar och erfarenheter, det vill säga min för-
förståelse. Jag använder mig av flera olika datakällor, bland annat intervjuer, litteratur 
och artiklar, och försöker tolka dessa för att skapa en djup insikt om studien. 
 
Positivistiska synsättet har sina rötter inom naturvetenskapen (Gilje & Grimen, 2003). 
Här definieras vad som är meningsfullt respektive meningslöst för det vetenskapliga pro-
jektet. Positivisterna har krav på att utsagor om verkligheten alltid ska verifieras empi-
riskt (Gustavsson, 2003). Min undersökning är även till viss del positivistisk då den 
grundar sig på lagar, regler, normer och koder, vilket begränsar mina egna värderingars 
betydelse eftersom jag inte kan tolka dessa fritt. 
 

2.2 Forskningsansats 
 
Det finns två angreppssätt som en forskare kan tillämpa för att fånga in samhälleliga för-
hållanden, vilka är deduktiv och induktiv metod. Holme och Solvang beskriver deduktiv 
metod som bevisandets väg och induktiv för upptäcktens väg (Holme & Solvang, 1997). 
Induktiv metod innebär att forskaren försöker dra generella och teoretiska slutsatser ut-
ifrån observationer i verkligheten, det vill säga att man utgår ifrån empirin. Den dedukti-
va metoden däremot tillämpas för att bevisa en teori eller hypotes. Forskaren utgår från 
en befintlig teori för att sedan undersöka om den stämmer med verkligheten (Wallén, 
1993). 
 
Holme och Solvang menar att det i kombination av dessa två metoder som ny och spän-
nande kunskap uppstår (Holme & Solvang, 1997). Abduktion är en kombination av in-
duktiv och deduktiv metod, där datainsamlingen tolkas med hjälp av en viss förförståelse. 
Forskaren tillåts pendla mellan teorin och empirin för att skapa en ökad förståelse för stu-
dien (Andersen, 1994). 
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Jag har utfört min undersökning utifrån abduktionsansatsen, då min studie är till för att 
både pröva tidigare teori och upptäcka ny teori. Det finns en hel del tidigare teorier om 
förtroendebegreppet och den svenska koden för bolagsstyrning, men så vitt jag vet ingen 
teori om hur företagen ser på Kodens effekt på förtroendet samt begränsad teori om före-
tagens förhållningssätt till förtroendebegreppet. Intervjufrågorna utformades och skicka-
des till samtliga respondenter, först efter att jag hade satt mig in i befintlig teori. Därefter 
har jag justerat och kompletterat studiens teoretiska referensram, för att skapa en djupare 
förståelse för undersökningen. Jag har alltså hela tiden pendlat mellan teorin och empirin 
för att besvara studiens problemställning, vilket abduktionsmetoden tillåter. 
 

2.3 Metodansats 
 
När en undersökning utförs kan man använda sig av två olika metoder, kvalitativ och 
kvantitativ. Jag avser att använda mig av en kvalitativ forskning, då jag är intresserad av 
att skapa en djupare förståelse för min studie. Kvalitativ forskning är till för att öka för-
ståelse och är därför lämplig till mer komplexa och oklara situationer. Jämförelse är 
nyckeln till kvalitativ forskning. (Gustavsson, 2003)  
 
Styrkan med studiens forskningsmetod, den kvalitativa metoden, är att den ger en hel-
hetsbild av situationen, vilket bidrar till en ökad förståelse för sociala processer och 
sammanhang, det vill säga systemperspektiv. Den närkontakt som den kvalitativa meto-
den skapar i förhållande till de undersökta enheterna öppnar även för en bättre uppfatt-
ning av den enskildes livsstil, det vill säga aktörsperspektiv. Metoden har dock även kriti-
serats för att pålitligheten i svaren kan vara låg. Holme och Solvang menar att responden-
terna snabbt skapar sig en speciell uppfattning om forskaren, vilket kan leda till att de 
svarar såsom de tror sig att forskaren förväntar sig istället för att ge uttryck för de upp-
fattningar de egentligen har (Holme & Solvang, 1997). Jag har försökt motverka detta 
genom att visa ett stort intresse för respondenternas svar och undvika ledande frågor.  
 

2.4 Datainsamling 
 
Studiens data har jag samlat in genom intervjuer, vetenskapliga artiklar, relevant litteratur 
och artiklar från fack – och dagspress.  
 

2.4.1 Källor 
 
Datakällor delas in i primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor är data som forskaren 
själv har samlat in och sekundärkällor är data som har insamlats av andra utredare. (Lun-
dahl & Skärvad, 1982)  
 
Studiens primärkällor är intervjuerna, vilka jag har baserat min undersökning på. För att 
ha teori att jämföra empirin med har jag använt mig av olika sekundärkällor; vetenskapli-
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ga artiklar, litteraturkällor och artiklar från fack- och dagspress, vilka jag mestadels har 
hittat via universitetsbiblioteket och dess databaser. 
 

2.4.2 Urval av respondenter och tillvägagångssätt 
 
Urval kan variera alltifrån en individ till en organisation eller situation, och kan vara allt-
ifrån ett fall till flera (Patel och Davidson). Hänsyn tas till vad det är som ska undersökas, 
tidsplan med mera (Gustavsson, 2003).  
 
Jag har valt att utgå från ett företagsperspektiv i min frågeställning för att kunna besvara 
studiens problemställning. Jag började med att ta fram en lista på alla företag som måste 
tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning, det vill säga A-listan och O-listan på före-
tag med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor, och det visade sig vara totalt 85 fö-
retag. Därefter ringde jag upp de företag som jag tyckte var intressanta att intervjua, och 
resultatet blev företagen Ericsson, SAAB AB, Scania AB, Axfood AB och WM-data AB. 
Respondenterna på Ericsson och SAAB AB fick jag kontakt med genom bekanta. Jag an-
vände mig av endast fem fall på grund av tidsbegränsningen och uppsatsens omfattning. 
 
För att besvara studiens problemställning och skapa en djupare förståelse för undersök-
ningen har jag utfört semistrukturerade intervjuer på de fem ovannämnda företagen. Se-
mistrukturerad intervju innebär att författarna har en mall över vilka frågor som är rele-
vanta men att respondenten även får möjlighet att tala fritt (May, 2001). Med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer får intervjuaren mer uttömmande svar, vilket jag vill åstad-
komma med mina intervjuer. 
 
I början av studien hade jag för avsikt att utföra intervjuerna genom personliga möten, 
men då en del respondenter endast kunde ställa upp på en telefonintervju bestämde jag 
mig för att telefonintervjua samtliga respondenter för att vara konsekvent i mitt arbete. 
Detta för att motverka skillnader i svaren. Intervjufrågorna sammanställdes och skickades 
till samtliga respondenter före intervjun, för att de skulle få en möjlighet att på ett ungefär 
veta vad intervjun kom att handla om. Under intervjuernas gång ställde jag dock följdfrå-
gor för att få mer utförliga svar. Efter sammanställningen skickades intervjuerna till re-
spektive person för ett godkännande, för att undvika missförstånd samt om komplette-
ringar önskades av respondenterna.  
 
Fördelarna med telefonintervjuer är att oklarheter i frågor vanligen enkelt kan redas ut, 
samt att intervjuaren även har möjlighet att stötta och stimulera respondenten till att ge så 
kompletta svar som möjligt. Nackdelarna är dock att det inte finns någon möjlighet till 
för långa intervjuer, krångliga frågor eller känsliga frågor. Även risk för föga genomtänk-
ta svar samt inga anonymitetsskyddande åtgärder är möjliga (Dahmström, 2005). Nack-
delarna har dock inte påverkat min studie då jag i förväg informerade respondenterna att 
telefonintervjun kommer att ta cirka en timma, samt skickade intervjufrågorna i förväg. 
Inga av mina respondenter önskade vara anonyma.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet visar tillförlitligheten i undersökningen, och kan definieras som den relativa 
frånvaron av slumpmässiga mätfel. En annan forskare ska kunna upprepa undersökningen 
och komma fram till ungefär samma svar, för att undersökningen ska ha hög reliabilitet. 
Validitet handlar däremot om i vilket utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det 
teoretiska begrepp det är avsett att mäta. Vi måste beakta, förutom slumpmässiga fel, 
även systematiska fel för att komma åt instrumentets validitet. (Gustavsson, 2003) 
 
Jag anser att min studie har hög validitet, då intervjufrågorna sammanställdes först efter 
att jag hade fördjupat mig inom det ämne jag önskade undersöka. För att lyckas besvara 
undersökningens syfte har intervjufrågorna sammanställts med hjälp av studiens teoretis-
ka referensram. Detta för att intervjufrågorna skulle fånga upp relevant information för 
undersökningen och täcka hela studiens problemområde. Jag anser även att respondenter-
na har besvarat frågorna korrekt och trovärdigt, eftersom samtliga är kunniga och insatta 
inom ämnet. Intervjuerna innehåller inga/få slumpmässiga fel då dessa skickades till re-
spektive person för ett godkännande efter sammanställningen, vilket i sin tur ökar studi-
ens reliabilitet. Jag anser dessutom att studien har hög reliabilitet eftersom undersökning-
ens data baseras på många olika pålitliga, relevanta och aktuella källor. Jag har ej använt 
mig av Internetkällor då dessa många gånger är otillförlitliga. Studien baseras på aktuella 
vetenskapliga artiklar, pålitliga och relevanta litteraturböcker samt artiklar från fack – och 
dagspress. 
 

2.6 Källkritik 
 
Syftet med källkritik är att avgöra om källan innehar validitet, relevans och reliabilitet. 
Författarna måste kritiskt granska sina källor genom att bedöma om källan mäter det den 
utger sig för att mäta, är relevant för frågeställningen samt fri från systematiska fel. För-
fattaren måste även granska om respondenterna besitter den information man söker och 
att frågorna har besvarats korrekt och trovärdigt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)  
 
Studiens samtliga respondenter arbetar med den svenska koden för bolagsstyrning och 
därmed besitter den information jag söker. Detta leder till att empirin har god validitet, 
reliabilitet och relevans då respondenterna är väldigt kunniga och insatta inom ämnet och 
kontinuerligt uppdateras med ny information. Samtliga frågor besvarades med undantag 
för en fråga som Hygrell-Jonsson på Axfood AB avstod från, eftersom hon inte ansåg att 
det var hennes område. Studien har dock inte påverkats till följd av detta, då resterande 
frågor besvarades korrekt och trovärdigt.  Det finns dock en risk med att svaren kan inne-
hålla oavsiktliga eller avsiktliga fel och utelämnanden.  Risken har emellertid minimerats 
då intervjuerna skickades för ett godkännande efter sammanställningen, där responden-
terna har fått justera och komplettera svaren. Jag har fått ett godkännande av samtliga re-
spondenter. 
 
Jag anser även att studiens sekundärkällor har hög validitet, reliabilitet och relevans, då 
min studie baseras på många olika pålitliga källor. Jag har använt mig av vetenskapliga 
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artiklar, trovärdig och relevant litteratur samt artiklar från fack- och dagspress med hög 
pålitlighet då författarna till dessa artiklar är specialiserade inom ekonomi och näringsliv. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenterar jag den teori som är relevant för att kunna utföra och analyse-
ra studiens empiriska undersökning. Jag börjar med att förklara vad förtroendebegreppet 
innebär och värdet av den. Därefter redogör jag för förtroendeskapande och förtroende-
skadliga faktorer. Den teoretiska referensramen avslutas med en kortfattad beskrivning 
av den svenska koden för bolagsstyrning. 
 

3.1 Förtroende 
 
Förtroendebegreppet är betydelsefullt i alla sammanhang där individer samverkar, och 
anses vara nyckeln till ett framgångsrikt förhållande. Frågan om förtroendeskapande åt-
gärder i affärsrelationer blir allt viktigare, eftersom förtroende är den absolut viktigaste 
förutsättningen för att skapa värde och därmed framgång i en verksamhet. Förtroende in-
nebär i grunden att man kan lita på varandra, och är subjektiv samt situationsberoende 
(Ertzgaard, 2004). Att förtroendebegreppet är betydelsefullt är onekligt, men frågan är 
dock hur man definierar det. Förtroendebegreppet har en mängd olika tolkningar. Nedan 
följer några definitioner: 
 
‘‘The feeling that the other would never do an injustice to one.” (Aristoteles, 2000) 
 
Aristoteles (2000) menar att förtroendet leder till att man kan känna sig bekväm utan att 
behöva vara orolig för andras handlingar.  
 
‘‘Reliance on another’s good will” (Baier, 1986) 
 
Baier poängterar att en osäkerhet föreligger hos andra, då de inte vet för säkert om man 
kan förlita sig på den personen. Hon menar vidare att man inte endast hyser förtroende i 
förhållanden som är lika, utan ännu högre i situationer då vi har lägre makt än den andra 
partnern (Baier, 1986). Till följd av maktskillnaden i förhållandet menar Gustafsson att 
förtroende är ett exempel på ”asymmetrical reciprocity” (asymmetrisk ömsesidighet), och 
föreslår att ”asymmetrisk ömsesidighet” ska införas i förtroendebegreppet för organisa-
tioner. Detta då intressenterna i många situationer inte har något annat val än att tro på att 
organisationerna ska ta sitt ansvar (Gustafsson, 2005).  
 
Enligt Nooteboom kan förtroendet betraktas som en standard i den bemärkelse att vi på 
basis av föregående händelser anses trovärdiga, om vi inte hittar nya bevis som motsäger 
det. Förtroendet är förknippat med risktagande och beroende, då parterna är beroende av 
varandra och det finns ständigt en risk att förväntningarna inte uppfylls (Nooteboom & 
Frédérique, 2003). Individuella handlingar är oförutsägbara, då all väsentlig information 
om den andra partnern är otillgänglig. Detta kan leda till att förtroendet missbrukas (Noo-
teboom, 2002).  
 
‘‘Trusting a person means believing that when offered the chance, he or she is not likely 
to behave in a way that is damaging to us…”  (Gambetta, 1988) 
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Gambettas definition på förtroende är väldigt lik Baiers, men skiljer sig i det avseende att 
Gambetta påstår att förtroende ej är möjlig i situationer där det inte finns något val. Då är 
endast hopp möjligt. Gustafsson däremot håller med Baier och menar att man kan hysa 
förtroende även i situationer då man inte har något val. Annars skulle det leda till att vissa 
personer aldrig skulle kunna hysa förtroende för någon eller upplevas trovärdiga. (Gus-
tafsson, 2005) 
 
Nooteboom och många andra experter skiljer mellan två olika förtroendebegrepp, vilka är 
personligt och icke-personligt förtroende. Personligt förtroende innebär att man hyser för-
troende för sin familj och vänner, medan icke personligt förtroende innebär att man hyser 
förtroende för en organisation. (Nooteboom & Frédérique, 2003) 
 
”Trust is a two way process. People need to be both trusting and trustworthy. Once peo-
ple do not trust it can be difficult to gain their trust”. (Pollitt, 2002) 
 
Enligt Pollitt måste man kunna hysa förtroende för andra för att kunna anses trovärdig. 
Därför måste samhället jobba på att få folket att både hysa förtroende och vara trovärdiga, 
eftersom detta leder till ökat socialt kapital. (Pollitt, 2002) 
 
Förtroendet är känsligare för negativa förändringar än för positiva. Förtroendet minskar 
när det går dåligt men ökar sällan när det går bra. (SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet i SOU 2004:47 bilagedel) 
 
”Här stämmer inte det gamla ordstävet ”lätt fånget, lätt förgånget”. Förtroendet är inte 
lätt fånget, men det är lätt förgånget. Förtroendet är lättare att förvärva än att fördär-
va.” (SOM-institutet vid Göteborgs universitet i SOU 2004:47 bilagedel) 
 

3.1.1 Förtroendets värde 
 
Förtroendebegreppet intar en central plats i rena effektivitetsresonemang och påverkar 
kostnader och intäkter. Förtroendet har dock även egenskaper som berör personliga vär-
desystem samt har makt- och ansvarsaspekter inbyggt i sig. En begreppsdiskussion rör 
sig därmed i gränslandet mellan etik och ekonomi (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel). 
Pollitt (2002) menar att ekonomiska händelser påverkas av förtroendet, då förtroendet är 
en förutsättning för att affärer och ekonomiska händelser generellt ska uppstå. Även 
Luhmann (1988) poängterar förtroendets roll i samhället då den främjar samhällets ut-
veckling. Dasgupta (2000) definierar förtroendets betydelse på följande sätt: 
 
‘‘Trust is important because its presence or absence can have a bearing on what we 
choose to do, and in many cases what we can do’’. 
 
Förtroendet anses vara centralt, då dennes roll eller funktion är avgörande för en välbe-
finnande affärsrelation. Huemer anser förtroendet vara nyckeln för ekonomins välstånd, 
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främst med hänsyn till dennes förmåga att hindra opportunism, hämma riskerna samt 
minska transaktionskostnaderna. (Huemer, 1998) 
 

3.1.2 Förtroende för aktiemarknaden 
 
Det finns en tydlig koppling mellan förtroende och aktiemarknaden. Aktieägare säljer 
sina aktier när de tappar förtroendet för företaget, vilket i sin tur leder till kursfall. När 
förtroendet för aktiemarknaden är i fara handlar det inte om att företagens intjäningsför-
måga betvivlas, utan det är aktiekurserna själva som inte längre är tillförlitliga. Aktörer-
nas förväntningar om företagens intjäningsförmåga återspeglas inte längre av aktiekur-
serna på ett rättvisande sätt. Förtroendet för aktiemarknaden är väldigt känsligt och sjun-
ker till följd av bland annat kartellbildningar, insiderinformation, ryktesspridningar och 
bedrägligt beteende. (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) 
 

3.1.3 Förtroende för professionen 
 
Revisorer, advokater, läkare och journalister är några exempel på yrken som räknas till 
professionerna. En profession utmärks av följande karakteristiska drag (Brytting i SOU 
2004:47 bilagedel): 
 

• En profession arbetar inte endast för sig själv, utan bidrar även till att samhället 
fungerar väl. 

• Är utbildad utifrån en generaliserad och systematisk kunskapsmassa och förväntas 
kunna motivera sina handlingar väl.  

• Professionen tillhör en gemenskap från vilken han/hon erhåller kunskap, erfaren-
het och legitimitet, men han/hon har även förpliktelser gentemot denna gemen-
skap. Ett exempel på förpliktelser är att ta ett individuellt ansvar för att vidmakt-
hålla förtroende för sina kollegor och professionen i sig. 

• En profession har en yrkesetik, vilket innebär en gemensam uppsättning av värden, 
normer och förhållningssätt som förväntas omfatta och utmärka yrkesövningen.  

 
Dessa egenskaper leder till att omvärlden hyser stort förtroende för professionerna. Ett 
högt förtroende är även en förutsättning för professionen att utöva sitt yrke. (Brytting i 
SOU 2004:47 bilagedel) 
 

3.1.4 Förtroendets effekt på transaktionskostnaderna 
 
På en perfekt marknad är all information fri och korrekt samt köparna och säljarna är 
många och oberoende av varandra. Alla aktörer på marknaden är rationella och uppträder 
hederligt. Men verkligheten ser annorlunda ut. En människa har en begränsad rationell 
förmåga och individer agerar ibland egoistiskt eller till och med bedrägligt för att främja 
sina egna intressen. Informationen är inte fri och långt ifrån perfekt. Karteller, monopol 
och politisk inblandning breder ut sig på marknaden idag. Detta leder till att affärstrans-



Fenomenet Förtroende   Teoretisk referensram 
 

 13

aktionerna inte belastas med endast produktions – och distributionskostnader, utan även 
av en rad andra kostnader som kallas för transaktionskostnader. (SOM-institutet vid Gö-
teborgs universitet i SOU 2004:47 bilagedel) 
 
De huvudsakliga transaktionskostnaderna är att skaffa och kontrollera informationen, ut-
forma och genomdriva kontraktsvilkor, förutspå eller kontrollera motpartens framtida be-
teende samt kostnaden för att försäkra sig mot oförutsedda händelser. Om transaktions-
kostnaderna är för höga kan det leda till att affären ej blir av. Transaktionskostnaderna 
kan dock sänkas till följd av att bägge parter är medvetna om att den allmänt tillgängliga 
informationen är korrekt och har förtroende för varandra. (Brytting i SOU 2004:47 bila-
gedel) 
 
Huemer (1998) anser att förtroendet är nyckeln för ekonomins välstånd, då den bland an-
nat minskar transaktionskostnaderna. Även Pollitt (2002) talar om förtroendets relevans 
på transaktionskostnaderna, eftersom dessa minskas till följd av förtroendet. Berggren 
och Jordahl (2005) menar att transaktionskostnader minskar om de är relaterade till en 
person som man hyser förtroende för, vilket i sin tur stimulerar fortsatt samverkan mellan 
parterna.  
 

3.1.5 Förtroendets kostnad 
 
”Trovärdighet har ett högt värde på dagens globala marknader”, skriver SNS. Prislap-
pen på trovärdigheten för företagen eller marknaden har på senare år förändrats radikalt. 
Intäkter till följd av hög trovärdighet har stigit kraftigt och kostnader till följd av misstro-
ende har ökat radikalt (Reinius i SOU 2004:47). Många bolag säljer sina produkter och 
tjänster just av den anledning att de uppträder hederligt, sett ur allmänhetens synvinkel, 
som den tyske entreprenören Robert Bosch uttalade det för många år sen (Westholm, 
2004): 
 
“Jag förlorar hellre pengar än förtroende”.   
 
Stockholmsbörsens chef Juuka Ruuska menar att kostnaden för minskat förtroende drab-
bar inte bara bolagen, utan även samhällsekonomin i förlängningen. Han ser förtroendet 
för aktiemarknaden som en funktion av den totala kostnaden för reglering. Vid en viss 
kostnad avtar marginalnyttan. (Westerlund, 2006) 
 

3.1.6 Företeelser som skadar förtroendet 
 
Enligt Förtroendekommissionen är några av de mest framträdande förtroendeskadliga 
företeelser följande (SOU 2004:47): 
 

• Höga ersättningsnivåer samt opassande konstruerade ersättningssystem för ledan-
de befattningshavande. 

• Den ekonomiska informationen är felaktig eller missvisande. 
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• Otillbörligt utnyttjande av informationsöverläge eller stark marknadsställning. 
• Oklara roll- och ansvarsgränser. 
• Svagt underbyggda strategier, dåliga affärsbeslut. 

 
Ersättningssystem 
Ersättning till ledande befattningshavande ökade snabbt och kraftigt runt år 2000, samt 
betydligt snabbare än den allmänna lönenivån i samhället. Många bonus – och options-
program har utformats utan godtagbar anknytning till den belönade personens faktiska 
prestation. Bristande transparens är ett annat problem inom ersättningssystemet. Bonus – 
och optionsprogrammen är formellt öppet tillgängliga, men svåra att överblicka samt att 
bedöma.  Detta leder till att förtroendet sänks kraftigt. (SOU 2004:47) 
 
Felaktig eller missvisande information 
Många av de mest uppmärksammade företagsskandaler på global nivå har varit att man 
har manipulerat den ekonomiska informationen samt redovisningen. Detta i syfte att för-
sköna bilden av företaget för att på så sätt nå ekonomiska fördelar, antingen för personlig 
vinning eller för företagets vinning. Ekonomisk information kan även vara vilseledande 
utan att man har brutit mot några formella regler. Orsaken kan vara att de gamla reglerna 
inte alltid täcker in nya förhållanden på marknaden. Men om den lämnade informationen 
inte ger en rättvisande ekonomisk bild av företaget påverkar detta förtroendet negativt, 
oavsett om företaget inte har brutit mot några formella regler. (SOU 2004:47) 
 
Otillbörligt utnyttjande av informationsöverläge eller stark marknadsställning 
Kartellbildningar inom bland annat bygg – och anläggningsområdet samt petroleumbran-
schen är ett exempel på förtroendeskadliga företeelser. Detta bidrar till försämrat förtro-
ende. (SOU 2004:47) 
 
Oklara roll – och ansvarsgränser 
En förutsättning för förtroende är att man kan lita på att personer i ledande befattningar 
inte samtidigt företräder skilda intressen. Detta gäller både internt inom företaget samt 
extern med omgivningen. (SOU 2004:47) 
 
Svagt underbyggda strategier, dåliga affärsbeslut 
Företagets primära uppgift är att driva sin verksamhet lönsamt, eftersom lönsamma före-
tag ger god avkastning till dess ägare, trygghet för sina anställda samt bidrar till välstånd i 
samhället. Företag som misslyckas med denna uppgift får minskad förtroende från om-
världen. Misslyckade strategier och dåliga affärsbeslut som leder till förluster anses där-
för skada förtroendet, framför allt för de stora börsnoterade företagen med spritt ägande. 
(SOU 2004:47) 
 

3.1.7 Att skapa förtroende 
 
Efter att ha definierat förtroendet och dess roll är nästa fråga hur man skapar förtroende. 
Nyckeln till förtroende är handlingar och framför allt åtaganden. Man måste även prata 
om förtroende för att kunna skapa förtroende (Solomon & Flores, 2003): 
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”… Det är endast genom att prata om förtroende, som förtroende kan skapas, behållas 
samt återinföras.” 
 
Solomon och Flores menar att man kan skapa förtroende genom att tänka på förtroendet 
på ett positivt sätt. Om förtroende endast betraktas i termer av risker och sårbarhet kom-
mer inte någon att bli motiverad till att hysa förtroende för någon. Förtroende måste i 
slutändan medföra osäkerheter, men dessa måste betrakta som möjligheter och inte som 
förpliktelser. (Solomon & Flores, 2003) 
 
Förtroendeskapande egenskaper 
 
Förtroende är inget man kan tvinga fram utan det är något man ger.  Man kan inte säga att 
företag eller markand har ett förtroendekapital, då det är företagets intressenter som för-
fogar över kapitalet och inte företagsledningen eller ledningen för markandsplatsen.  Där-
för måste fokus läggas på dem som ska hysa förtroende för att kunna skapa förtroende. 
Resonemanget tydliggörs om man gör en distinktion mellan trovärdighet och förtroende. 
Företagen och aktiemarknaden har eller saknar trovärdighet och intressenterna har eller 
saknar förtroende. (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) 
 
Trovärdighet kan företagen skapa genom välvilja, kompetens, moraliskt integritet och 
öppenhet. Även positiva erfarenheten av tidigare relationer med företaget ökar företagets 
trovärdighet. Dessa egenskaper kan företagen mer eller mindre arbeta med systematiskt. 
Alltså är det trovärdigheten som ligger inom företagens handlingsområde, vilket i sin tur 
ökar intressenternas förtroende för företagen. (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) 
 
Ertzgaard menar att det inte är lätt att ange förtroendeskapande egenskaper, då förtroende 
är både subjektivt och situationsberoende. Han kan dock se ett mönster av kriterier eller 
egenskaper som oftast finns med i de fall det handlar om ett genuint förtroendeskapande. 
Företagets kommunikation och dialog med omvärlden är dock grunden för förtroendet. 
Om den inte är anpassad till mottagarens situation och förutsättningar kommer den att 
misslyckas. Erzgaard tar upp liknade förtroendeskapande egenskaper som Brytting, vilka 
är engagemang, proaktivitet, kompetens, öppenhet, ärlighet, tydlighet och mod. När ett 
företag tillämpar dessa egenskaper samt kommunicerar ut de, kommer omgivningen att 
uppfatta företaget som trovärdigt och legitimt. (Ertzgaard, 2004) 
 
Förtroendefrämjande strategier 
 
Enligt Förtroendekommissionen är det näringslivet självt som på olika sätt måste återvin-
na sin trovärdighet. Det statsmakterna kan göra är att vidta olika åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för näringslivet att återbygga sin trovärdighet. Ett långvarigt och tålmo-
digt arbete krävs för att återvinna ett förtroende. (SOU 2004:47) 
 
Det handlar om ett ömsesidigt förhållande, där det är önskvärt att allmänheten har tillit 
till näringslivet och att näringslivet därmed har trovärdighet i allmänhetens ögon. Man 
kan säga att förtroendet ligger i betraktarens ögon. (SOU 2004:47) 
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Förtroendekommissionen presenterar följande fyra förtroendefrämjande strategier 
(SOU 2004:47): 
 

• God avvägning mellan olika slag av reglering 
• Balans i förtroendetriangeln 
• Öppenhet och transparens 
• Klara roll – och ansvarsgränser 

 
God avvägning mellan olika slag av reglering 
De finns tre olika normsystem som styr människors och företagens handlande, vilka är 
etik, självreglering samt lagreglering. Man kan främja förtroendet genom att finna en god 
avvägning mellan dessa tre regleringar. (SOU 2004:47) 
 
Balans i förtroendetriangeln 
För att skapa förtroende räcker det dock inte med att endast ha väl utformade regelverk. 
Det krävs även tillräcklig stor risk att bli upptäckt för den som bryter mot reglerna, som 
därefter drabbas av kännbara sanktioner. (SOU 2004:47) 
 
     Normer 
 

 
 
 
 
 
    Upptäcktsrisk   Sanktioner 
 
Figur 1. Förtroendekommissionen (SOU 2004:47) 
 
Förtroendemodellen måste vara i balans för att vara förtroendeskapande. Att ett eller två 
av hörnen är väl utformade är dock ej tillräckligt, om det brister i tredje hörnet. 
(SOU 2004:47) 
 
Öppenhet och transparens 
För att skapa förtroende mellan två parter krävs det god kunskap om varandra. Brist på 
kunskap mellan parterna leder lätt till tveksamhet och misstroende. Man kan skapa för-
troende genom att visa öppenhet mot den andra parten samt viss insyn i den egna organi-
sationen. Informationen måste även vara transparent för att uppnå förtroende, vilket inne-
bär att informationen ska vara okomplicerad och lättbegriplig för omgivningen. Detta för 
att omgivningen ska kunna begripa informationen, som i sin tur ligger som grund för be-
slutsfattandet. Men en förutsättning för att skapa samt bibehålla trovärdighet är att hand-
lingar som utförs överensstämmer med det organisationen påstår sig utföra. 
(SOU 2004:47) 
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Klara roll – och ansvarsgränser 
Förtroendet främjas genom ökad tydlighet i rollfördelningen och ansvarsgränserna i det 
svenska näringslivet. Idag finns det en relativt stor omfattning av oklar rollfördelning och 
potentiella intressekonflikter i det svenska samhället. Därför anses en viktig förtroende-
skapande åtgärd att besitta en striktare hållning samt en mindre tolerant inställning i dessa 
frågor. (SOU 2004:47) 
 
Tydligt etiskt ledarskap 
Tydligt etiskt ledarskap inom företaget har en stor betydelse för att främja förtroendet 
inom näringslivet, och anses vara den mest förtroendeskapande strategin. Det är dock ett 
område som, enligt Förtroendekommissionen, inte är tillgängligt för åtgärdsförslag från 
en statlig utredning, då detta är något som endast företaget kan skapa. (SOU 2004:47) 
 
Intressenternas syn på ledaren har stor betydelse för om de kan hysa förtroende för före-
taget eller ej. Om företagsledningen önskar att vara etisk kommer företaget att bli etisk, 
då ledningens vilja är lika med företagets vilja. Detta innebär att företaget inte kan ha ett 
intresse som skiljer sig från ledningen (Kaler, 2000). Nu för tiden är ledarna väldigt ofta 
omskrivna i media, vilket har ökat deras betydelse som förebild samt betydelsen av deras 
kommunikationsförmåga (Gustafsson, 2005). Ledaren måste även föra en dialog med 
sina intressenter, för att kunna ta ett etiskt ansvar att han/hon handlar för intressenternas 
bästa. Ur förtroendeperspektivet är ledarens viktigaste uppgift att reducera farhågor, samt 
öka intressenternas medverkan (Rusaw, 2000). 
 
Betydelsen av företagets rykte 
 
Reputation management, det vill säga företagets rykte, har under senare år blivit ett van-
ligare begrepp inom bolagsstyrning och har som målsättning att styra företagets rykte hos 
allmänheten. Detta då företag som har gott rykte uppfattas som trovärdiga och legitima, 
vilket i sin tur ökar intressenternas förtroende för dessa företag (Fombrun & Rindova i 
Schultz m.fl., 2000). Men denna metod har kritiserats av bland annat Hutton, Goodman 
och Alexander för att vara ogiltig. De menar att ryktet ej går att styra, utan är en helhets 
uppfattning av organisationen (Hutton, Goodman, Alexander, 2001). Yoon, Guffey, och 
Kijewski (1993) definierar ryktet på följande sätt: 
 
”En organisations rykte är en spegelbild av företagets historia som kommuniceras ut till 
dess intressenter. Informationen rörande produkternas eller tjänsternas kvalité i förhål-
lande till dess konkurrenter är det som kommuniceras ut”.  
 
Företagen blir alltmer måna om att bevara sitt goda rykte, då det är en förutsättning för att 
behålla sina intressenter. Gott rykte hjälper företagen att klara den växande konkurrensen 
i den globala marknaden och minimerar medias bevakning som tvingar de att handla i det 
publika ögat (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000). Nyguyen och Leblanc hävdar 
bestämt att organisationens rykte är en förutsättning för kundernas lojalitet till företaget 
(Nguyen & Leblanc, 2001). Även Gray och Balmer menar att organisationens rykte på-
verkar intressenternas villighet att stödja företaget. Företagets försäljning kommer defini-
tivt att sjunka om kunderna utvecklar en negativ syn på företaget eller till dess produkter 
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och tjänster (Gray & Balmer, 1998). Ett gott rykte är en tillgång för företagen, eftersom 
den skapar många olika fördelar. Företagen får bland annat ökad försäljning, lägre in-
köpskostnader, reducerade risker samt ökat popularitet på arbetsmarknaden till följd av 
gott rykte (Fombrun, 1996).  
 
Ett exempel på företag som fick kämpa för att återbygga dess rykte är Shell. Krisen som 
Shell gick genom 1995 ledde till att företaget fick dåligt rykte och minskat marknadsvär-
de. Följden av detta blev att omvärlden hade ögonen på Shell samt att intressenterna tap-
pade förtroendet för företaget. Detta tvingade företaget att omvärdera sina ekonomiska 
modeller och historiska värden. Shell började med att ta reda på intressenternas ändrade 
förväntningar på företaget och därefter utvecklade ett antal interna principer om hur or-
ganisationen ska vara och handla. Detta för att vara i linje med intressenternas förvänt-
ningar på företaget. Slutligen kommunicerade Shell ut denna information till intressen-
terna genom olika kommunikationskanaler. Denna process gjorde organisationen transpa-
rent, vilket i sin tur ledde till att Shell betraktades som trovärdig och legitim på markna-
den. (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000) 
 
Att styra mot transparens för att skapa förtroende 
 
Fombrun och Rindova redogör för den nedanstående modell som Shell tillämpade för att 
bygga en transparent organisation. Denna modell presenterar vilka olika aktiviteter eller 
processer som företagen måste följa för att göra organisationen transparent. Detta ska i 
sin tur leda till att företagen betraktas som trovärdiga och legitima på marknaden. Fomb-
run och Rindova menar att denna modell erbjuder en generaliserad process som andra 
företag kan följa för att skapa en transparent organisation. (Fombrun & Rindova i Schultz 
m.fl., 2000) 

 

 
 
Figur 2. Analysmodell (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000) 
 
Listening 
Att lyssna till vad olika intressenter har att säga om organisationen och dess förväntning-
ar på den är det första steget i processen. Lyssnandet leder till att företaget får kunskap 
om vad intressenterna jämför organisationen med och utvärderar dess agerande gentemot. 
Denna kunskap möjliggör för företaget att greppa den bild som dess intressenter har om 
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organisationen, och använda denna bild som vägledning vid val av strategisk positione-
ring. (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000) 
 
Anticipation 
Anticipation är en förlängning av lyssnandet för att möjliggöra transparens. Detta steg tar 
sikte på att aktivt hitta intressenternas förväntningar som leder till fundamentala föränd-
ringar av organisationens beteende. Denna fas tar även sikte på hur organisationen age-
rande bör ändras för att vara i linje med intressenternas förväntningar. (Fombrun & Rin-
dova i Schultz m.fl., 2000) 
 
Being 
Ett företags inre kärna består av företagets kultur, tradition, strategiska mål samt samver-
kan med andra organisationer. Genom att identifiera organisationens kärna kan man ba-
lansera de värden organisationen har med de värden som måste anpassas efter de nya för-
utsättningarna. Fasen ”being” handlar främst om vilken identitet organisationen har 
(Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000). Identitet är organisationens verkliga jag, det 
vill säga vad den verkligen står för och vad som är unikt för den (Gray & Balmer, 1998). 
 
Doing 
Efter att ha lyssnat och tagit hänsyn till intressenternas samtliga förväntningar och identi-
fierat förtegets inre kärna, gäller det att handla. Det man ändrar på här är organisationens 
kärna. Om organisationens agerande är i strid med intressenternas förväntningar gäller 
det att ändra på sitt sätt att handla, eftersom en förutsättning för att öka organisationens 
trovärdighet är att handla i linje med dess intressenters förväntningar. (Fombrun & Rin-
dova i Schultz m.fl., 2000) 
 
Communication 
Det sista steget i denna process är att kommunicera ut organisationens värderingar till 
dess intressenter. Efter att ha lyssnat till intressenternas förväntningar och ändrat på sitt 
sätt att vara till det önskvärda, gäller det att kommunicera ut det till omgivningen. Kom-
munikationen måste dock vara expressiv för att uppnå transparens, i den bemärkelse att 
den söker representera organisationens identitet snarare än att övertyga omgivningen vil-
ken identitet man har (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000). Kommunikation är 
massan, av både officiella och inofficiella källor, som genom olika kommunikationskana-
ler förmedlar företagets identitet till dess intressenter (Gray & Balmer, 1998). 
 
Företagens externa och interna kommunikation, liksom de dagliga samtalen på arbets-
platsen vilar starkt, men ofta omedvetet, på antagandet att ett sorts kommunikativt förtro-
ende föreligger. Samtalet kan brytas samman om ett sådant förtroende missbrukas. (Bryt-
ting i SOU 2004:47) 
 
Slutsats av modellen:  
Genom att följa stegen listening, anticipation, doing, being och slutligen Communication, 
uppnår man tranparens.  Ett tillstånd där organisationens identitet reflekterar positivt in-
tressenternas förväntningar samt reflekterar korrekt intressenternas uppfattningar om or-
ganisationen identitet. Nu gäller det att organisationen handlar i överensstämmelse med 



Fenomenet Förtroende   Teoretisk referensram 
 

 20

de värderingar som den anser sig ha och står för, det vill säga att det man säger och gör 
överensstämmer (Fombrun & Rindova, 2000). Även Nguyen och Leblanc betonar bety-
delsen av att ord och handling överensstämmer, då detta är en förutsättning för att företa-
gen ska betraktas som trovärdiga och legitima av omgivningen. Företagen måste göra det 
de säger att de ska göra, annars leder det till att omgivningen blir besvikna och tappar för-
troendet för näringslivet (Nguyen & Leblanc, 2001). 
 
Bertalanffy är grundaren för ”öppna systemperspektiv”. Detta synsätt jämför organisatio-
ner med organiska system. Han menar att organisationer lever i ett kontinuerligt utbyte 
med omgivningen, då utbytet är en avgörande faktor för systemets överlevnad och form. 
Samspelet med miljön är grunden för organisationens bevarande. Motsatsen till öppet sy-
stem kallar Morgan för slutna system. Organisationer som är slutna har en tendens att 
försämras och sluta existera (Morgan, 1999). 
 

3.1.8 Leder ökad reglering till ökat förtroende? 
 
Ökad reglering, insyn och kontroll är ej tillräckligt för att skapa förtroende enligt Brytting, 
då det ger sig på symptomet men riskerar att underskatta problemet. Tillit kan inte regle-
ras fram, utan främjas om näringslivets ledare på ett trovärdigt sätt går från kortsiktighet, 
arrogans och individuell girighet till långsiktighet, socialt ansvarstagande och personlig 
integritet. För att skapa förtroende måste företagen göra det de lovar att göra, det vill säga 
det räcker inte med att lova mycket utan man måste även verksälla det. Inget regelverk 
kan återbygga intressenternas förtroende för företagen om dessa ständigt misslyckas med 
att hålla det de lovar. Långsiktighet både skapar och uttrycker ömsesidigt förtroende. 
(Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) 
 
Ertzgaard håller inte med Brytting och menar att regler, direktiv och ramverk förtydligar 
och förenklar arbetet för företagen. Frågeställningar begränsas med hjälp av tydliga ramar 
och ger en trygghet som leder till att företagen kan nå målen effektivare. (Erzgaard, 2004)  

3.1.9 Medias roll inom förtroendebegreppet 
 
Förtroendekommissionen menar att en väl fungerande bevakning från massmedia är en 
förutsättning för att upprätthålla förtroendet. Ett stort antal skandaler och obefogade för-
hållanden i näringslivet har avslöjats och kommit till allmänhetens kännedom genom me-
dias bevakning. (SOU 2004:47) 
 
Mediernas huvudsakliga funktioner är information, granskning och forumkommunikation 
(Larsson, 2001). Gray och Balmer hävdar att media är en väsentlig komponent för företa-
gens kommunikationsstrategi, eftersom den har en avgörande roll för hur företagets ima-
ge och rykte uppfattas av omgivningen. Media har dock både en positiv och en negativ 
effekt på företagen, men den negativa effekten är generellt större än den positiva (Gray & 
Balmer, 1998).  
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Enligt Brytting har ekonomijournalister stundtals ifrågasatts som profession, då deras yr-
kesetik har dragits i konflikt. Sanningshalten och objektiviteten i det som har rapporterats 
har betvivlats på grund av två huvudsakliga orsaker. Dels för att journalisterna är beroen-
de av ett väl förtroendefullt samarbete med företagen för att få tillgång till information. 
Detta skapar ett beroende som kan leda till att företagens negativa information inte ges 
samma spridning som den positiva. Omgivningens förtroende för ekonomijournalisterna 
sjunker till följd av detta. Dels det motsatta, att till synes spektakulära förhållanden ex-
empelvis bonusprogram och kartellbildningar presenteras ofta ensidigt i media. Företa-
gens egen bild av förhållandet får inte samma genomslagskraft, eftersom till synes uppse-
endeväckande förhållanden säljer mer än företagens egen version. Företagens förtroende 
för ekonomijournalisterna sjunker till följd av detta. (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) 
 

3.2 Företagsetik 
 

3.2.1 Etik och perfekt konkurrens 
 
Idén som marknadsekonomin bygger på är att den enskilde aktören, individen eller före-
taget, har den bästa vetskapen, både vad gäller sina egna behov och önskemål samt hur 
dessa ska tillfredsällas. Detta innebär att aktören själv är den bäst lämpade att fatta eko-
nomiska beslut. Avvikelse från marknadslösningar kan uppkomma av många olika skäl. 
Ett av skälen är när ekonomiska aktörer har information och kunskap som inte är allmän. 
I sådana situationer skulle individuell nyttomaximering leda till prissignaler som inte kor-
rekt återspeglar kostnader och individers betalningsvilja. Andra skäl är monopolbildning-
ar, när individer kan skada eller hjälpa varandra utan bestraffning eller belöning från 
marknaden samt egoistiska handlingar. När den existerande marknaden inte kännetecknas 
av perfekt konkurrens kommer de etiska överväganden in i bilden. (Brytting, 2005) 
 

3.2.2 Intressentmodellen 
 
Företaget behöver ta hänsyn till sina samtliga intressenter, eftersom dessa är nödvändiga 
för verksamhetens överlevnad. För att lyckas behålla sina intressenter måste företaget 
kompensera dessa för deras uppoffringar. (Brytting, 2005)  
 
Organisationens intressenter är bland annat ägare, kunder, långivare, leverantörer, an-
ställda samt stat och kommun. Bland intressenterna intar ägarna en särställning, då deras 
ersättning inte är kontraktsbunden utan är den ”residual” som blir över sedan övriga in-
tressenter har fått sin del. Detta leder till att ägarna har ett särskilt intresse av storleken på 
denna ”residual”, det vill säga storleken på det resultat som tillfaller dem. (Smith, 2006) 
 
Figuren nedan illustrerar förhållandet mellan företaget och dess intressenter:  
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Figur 3. Intressentmodellen (Ax, Johansson & Kullvén, 2005)   
 
Intressentmodellen är väl etablerad idag, men dess konsekvenser är inte helt förstådda 
eller accepterade. Enligt Milton Friedman bör företagsledningen helt och enbart ägna sig 
att tillfredställa ägarnas intresse. Detta synsätt strävar efter att maximera vinsten, men 
denna tes är omtvistad. Ett betydligt vanligare synsätt är att organisationer ses som en 
sammanslutning utav intressenter.  Företagens enda mål är inte längre vinstmaximering, 
utan flera parallella målsättningar måste istället accepteras. Intressentmodellen och dess 
tänkande har ibland kritiserats för att på ett olämpligt och ofta fördolt sätt gynna företags-
ledningens perspektiv på ägarnas bekostnad. Det har även visat sig att ägarnas intressen 
skiljer sig från företagsledningen, vilket de olika skandaler, till exempel företagsledning-
ars löner och förmåner, har tydliggjort. (Brytting, 2005) 
 

3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning handlar om att styra bolag på ett sätt som uppfyller ägarnas krav på av-
kastning på det investerade kapitalet, och därigenom främja samhällsekonomins effektivi-
tet och tillväxt. Förtroendekommissionen har i sin analys av näringslivets förtroendefrå-
gor identifierat brister i bolagsstyrning som en bidragande faktor till fler av de förtroen-
dekritiska företeelser som uppkommit. Till följd av detta framställde Förtroendekommis-
sionen, i samverkan med ett antal organ och organisationer från näringslivet, en svensk 
kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130). Här nedan presenterar jag en förkortning av den 
svenska koden för bolagsstyrning hämtad ur SOU 2004:130. (För en längre version se 
bilaga 3)   
 
Inledning  
Under de senaste decennierna har en snabb utveckling skett inom bolagsstyrningsområdet. 
Detta har lett till uppkomsten av mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, så kallade ko-
der, för bolagsstyrning i ett stort antal länder. Även på ett internationellt plan har vissa 
gemensamma riktlinjer för bolagsstyrning utarbetats, bland annat inom OECD och EU. 
Med den nu presenterade Koden får Sverige en motsvarande regelsamling.   
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Det har inte saknats regler och riktlinjer för bolagsstyrning i Sverige, däremot har vi hit-
tills inte haft någon samlad kod inom detta område. Aktiebolagslagen ligger som grund 
för den svenska bolagsstyrningen. Förtroendekommissionen och ett antal organisationer 
och organ i näringslivet ansåg att det fanns ett behov av att utifrån befintliga regler och 
traditioner göra en mer heltäckande sammanställning av vad som kan sägas utgöra god 
svensk sed för bolagsstyrning. Detta även för att på vissa områden höja ambitionsnivån 
över gällande praxis.  
 
Syfte och principiella utgångspunkter 
Det övergripande syfte med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. 
Även om Koden främst vänder sig till aktiemarkandsbolagen kommer en mer utvecklad 
bolagsstyrning i dessa bolag att vara en förebild för andra kategorier av företag. Detta är i 
sin tur ägnat att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft och främja förtroen-
det på den svenska aktiemarknaden och i det svenska samhället i stort, enligt kodgruppen.  
Koden är även till för att öka kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning 
hos de utländska investerarna, och därmed främja det svenska näringslivets tillgång till 
utländskt riskkapital på goda villkor. 
 
Några vägledande principer för Kodgruppens arbete har varit att:  
 
• skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll 
• skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning  
• skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorga-
nen 
• värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas 
• skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt 
 
Målgrupp: 
Frågor om bolagsstyrning har sin främsta betydelse i bolag med en bred ägarspridning. 
Till en början gäller Koden för samtliga svenska bolag på A-listan samt O-listan med ett 
marknadsvärde över tre miljarder kronor, för att efter några år bredda tillämpningen till 
börsens samtliga bolag. Även andra bolag rekommenderas att implementera Koden, då 
kodgruppen anser att Koden kommer att anses som ett kvalitetsmärke som allt fler mark-
nadsplatser och bolag kommer att önska rätta sig efter. 
 
Följ eller förklara: 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och 
bygger på principen att följa eller förklara (comply or explain). Detta innebär att företa-
gen antingen ska följa Kodens bestämmelse eller förklara och motivera avvikelserna. Bo-
lag som avviker från Kodens regler, utan att ange rimliga motiv för detta, riskerar att 
drabbas av försämrat förtroende på aktiemarknaden, vilket i sin tur kan inverka på bola-
gets värde. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS  
 
I detta avsnitt är min avsikt att redogöra för hur väl det empiriska materialet, som jag 
har samlat in med hjälp av intervjuer, överensstämmer med tidigare teorier inom områ-
det. Jag har valt att presentera de delar av teorin och empirin som är relevanta utifrån 
studiens syfte och problemställning. 
 

4.1 Inledning 
 
Studiens syfte är att undersöka om företagen anser att tillämpningen av den svenska ko-
den för bolagsstyrning främjar förtroendet för sin verksamhet. Vidare utreds om det finns 
andra faktorer som företagen anser påverkar förtroendet. 
 
Utifrån intervjumallen har jag delat in kapitlet i fem huvudkategorier, vilka är ”Förtroen-
dets värde”, ”Förtroendeskapande åtgärder”, ”Företeelser som skadar förtroendet”, ”Me-
dias roll” och slutligen ”Den svenska koden för bolagsstyrning”. Varje huvudkategori 
innehåller relevanta delar från teorikapitlet som varvas med respondenternas svar, vilket 
fortlöpande analyseras och tolkas.  
 
I detta kapitel kommer jag endast att redovisa de delar av intervjuerna som är relevanta 
utifrån studiens syfte och problemställning. De fullständiga intervjusammanställningarna 
finns att läsa i bilaga 3. 
 
Följande respondenter har jag intervjuat för att besvara studiens syfte: 
 

• Carl-Olof Blomqvist som är chefsjurist och styrelsesekreterare på Ericsson. Han 
har det övergripande ansvaret för bolagsjuridik inklusive tillämpningen av den 
svenska koden för bolagsstyrning. 

 
• Torbjörn Boije som är koncerncontroller på Scania AB och är bland annat verk-

sam inom den interna kontrollen till följd av Koden.  
 

• Karin Hygrell-Jonsson som är koncernekonomichef på Axfood AB, och huvudan-
svarig för bokslut. Hon är ansvarig för att framställningen av Koden är korrekt i 
årsredovisningen, och även ansvarig för projektet som berör den interna kontrol-
len till följd av Koden. 

 
• Anne Gynnerstedt som är chefsjurist och är styrelsesekreterare på SAAB AB. 

Hon har det övergripande ansvaret för implementeringen av Koden, och skriver 
bolagsstyrningskoden. 

 
• Camilla Öberg som är ansvarig för Investor Relations och finansieringen på WM-

data AB samt har hand om olika frågor som berör koncernen. Hon är även verk-
sam inom den interna kontrollen. 

 



Fenomenet Förtroende   Empiri & Analys 
 

 25

4.2 Förtroendets värde 
 
‘‘Trust is important because its presence or absence can have a bearing on what we 
choose to do, and in many cases what we can do’’. (Dasgupta, 2000) 
 
Erzgaard (2004) hävdar att förtroendebegreppet är betydelsefullt i alla sammanhang där 
individer samverkar, och anses vara nyckeln till ett framgångsrikt förhållande. Pollitt 
(2002) menar att ekonomiska händelser påverkas av förtroendet, då förtroendet är en för-
utsättning för att affärer och ekonomiska händelser generellt ska uppstå.   
 
Företaget behöver ta hänsyn till sina samtliga intressenter, eftersom dessa är nödvändiga 
för verksamhetens överlevnad (Brytting, 2005). Det finns en tydlig koppling mellan för-
troendet och aktiemarknaden. Aktieägare säljer sina aktier när de tappar förtroendet för 
företaget, vilket i sin tur leder till kursfall (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel). Organisa-
tionens intressenter är bland annat ägare, kunder, långivare, leverantörer, anställda samt 
stat och kommun (Smith, 2006). 
 
Respondenterna är överens om att intressenternas förtroende för sitt företag är oerhört 
viktigt, eftersom dessa är nödvändiga för verksamhetens överlevnad. De hävdar dock att 
olika intressenter har olika intressen och att man därför måste prioritera.  
 
Boije menar att kundernas förtroende är absolut viktigast, eftersom deras samverkan med 
Scania AB är en förutsättning för företagets överlevnad. Öberg hävdar att WM-data AB 
är extremt kundfokuserad, det vill säga kundernas intressen prioriteras i första hand. 
Även medarbetarnas förtroende är mycket betydelsefullt för WM-data AB, då företaget är 
beroende av sina anställda. Den viktigaste intressenten för Axfood AB är kunderna enligt 
Hygrell-Jonsson, eftersom företaget ej kan överleva utan sina kunder. Blomqvist menar, i 
likhet med Erzgaard, att intressenternas förtroende är oerhört viktigt för företaget, efter-
som det ej kan vara framgångsrikt utan förtroende från sina intressenter. Framförallt är 
kundernas, anställdas, leverantörernas och aktiemarknadens förtroende viktigt för Erics-
son. Detta då inga affärer blir av utan kunder, inga leveranser utan leverantörer, inga 
goda prestationer utan anställda samt svårt att finansiera om aktiemarknaden ej har för-
troende för bolaget. Gynnerstedts har ett synsätt lik Brytting vad gäller kopplingen mel-
lan förtroendet och aktiemarknaden. Hon anser att det är väldigt viktigt för alla börsnote-
rade företag att marknaden hyser förtroende för dem, då börsnoterade företag är beroende 
av sina aktieägare och analytiker. Det måste finnas ett förtroende på marknaden, för att 
det ska vara värt att investera. 
 
Respondenterna är alltså överens om att kunder är de absolut viktigaste intressenter, då 
dessa är oerhört betydelsefulla för organisationens överlevnad. Om inte företagen har 
kunder att samverka med blir det inga affärer av, vilket i sin tur leder till att företagen ej 
kan fortsätta sin verksamhet. Man kan även se att respondenternas syn på förtroende 
överensstämmer med Politt, Erzgaard och Brytting.  
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4.3 Förtroendeskapande åtgärder 
 
Förtroende är inget man kan tvinga fram utan det är något man ger, poängterar Brytting. 
(Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) 
 
Förtroendeskapande egenskaper 
 
Erzgaard (2004) menar att förtroende innebär i grunden att man kan lita på varandra och 
är subjektivt samt situationsberoende. Respondenterna är överens om att det är svårt att 
peka på förtroendeskapande faktorer eftersom förtroende är både subjektivt och situa-
tionsberoende. De poängterar även att det är svårt att peka på generella förtroendeska-
pande faktorer, eftersom olika intressenter har olika intressen. 
 
Brytting menar att företagen kan skapa trovärdighet genom bland annat långsiktighet, 
välvilja, kompetens, moraliskt integritet, öppenhet och positiva erfarenheten av tidigare 
relationer med företaget.  Dessa egenskaper kan företagen mer eller mindre arbeta med 
systematiskt. Alltså är det trovärdigheten som ligger inom företagens handlingsområde, 
vilket i sin tur ökar intressenternas förtroende för företagen (Brytting i SOU 2004:47 bi-
lagedel). Enligt Solomon och Flores är nyckeln till förtroende handlingar och framför allt 
åtaganden (Solomon & Flores, 2003). Nguyen och Leblanc betonar även betydelsen av 
att ord och handling överensstämmer, då detta är en förutsättning för att företagen ska 
betraktas som trovärdiga och legitima av omgivningen (Nguyen & Leblanc, 2001). 
 
Respondenterna är överens om att ärlighet och öppenhet leder till ökat förtroende. Synen 
på förtroendeskapande faktorer är rätt lika mellan respondenterna, men dessa framhäver 
olika faktorer som huvudsakliga. Här nedan följer en kortfattad presentation av vad re-
spondenterna anser leder till ökat förtroende förutom öppenhet och ärlighet:  
 
Blomqvist: Hos kunderna kan man skapa förtroende genom att leva upp till det företaget 
har kommit överens om med kunden, eller genom att prestera bättre än vad kunden för-
väntar sig. Aktiemarknadens förtroende kan man bygga upp genom att företaget sköter 
sig väl och genom att lämna korrekt information i tid. Leverantörernas förtroende bygger 
man upp bland annat genom att vara tydlig i sina krav och förväntningar och givetvis att 
leva upp till sina åtaganden. 
 
Boije: Långsiktig strategi är den huvudsakliga faktorn som leder till ökat förtroende. Fö-
retagen måste skapa produkter och relationer till kunderna samt skapa respekt för samtli-
ga intressenter. Företagen måste fokusera på kunderna, de anställda och aktiemarknaden. 
Genom att få kunderna nöjda skapar man förtroende, vilket i sin tur skapar mervärde.  
 
Gynnerstedt: Den huvudsakliga faktorn som skapar förtroende är att generera vinster till 
sina aktieägare, då investerarna måste känna att det är lönsamt och tryggt att investera i 
företaget. Informationen som förmedlas stämmer väl överens med verkligheten. Företa-
gen måste vara intressanta, då intressanta bolag lyckas behålla samt attrahera nya medar-
betare. Företagen måste dessutom kunna hantera kriser och ha förtroende skapande pro-
dukter.  
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Hygrell-Jonsson: Man skapar förtroende genom att följa lagstiftningen, leverera bra pro-
dukter och stå för det man lovar.  
 
Öberg: För att skapa förtroende hos kunder gäller det att kunna leverera det man lovar. 
Företaget måste ha kompetenta medarbetare och kunna leverera bra resultat samt ha stabil 
omsättning för att behålla sina kunder, då dessa är en förutsättning för företagets överlev-
nad. Medarbetarnas förtroende till företaget kan öka genom att man arbetar med etiska 
frågor.  
 
Samtliga respondenter poängterar att man måste hålla det man lovar, för att omgivningen 
ska hysa förtroende för näringslivet. Man kan även se att företagens syn på förtroende-
skapande faktorer överrensstämmer väl med experternas syn i teoridelen. 
 
Ledningen 
 
Tydligt etiskt ledarskap inom företaget har en stor betydelse för att främja förtroendet 
inom näringslivet enligt Förtroendekommissionen (SOU 2004:47). Intressenternas syn på 
ledaren har en väsentlig betydelse för om de kan hysa förtroende för företaget eller ej 
(Kaler, 2000). Nu för tiden är ledarna väldigt ofta omskrivna i media, vilket har ökat de-
ras betydelse som förebild samt betydelsen av deras kommunikationsförmåga (Gustafs-
son, 2005). Ur förtroendeperspektivet är ledarens viltigaste uppgift att reducera farhågor, 
samt öka intressenternas medverkan (Rusaw, 2000).  
 
Respondenternas syn på ledningen är i likhet med ovannämnda experters syn. Blomqvist 
anser att företagsledningens handlande påverkar förtroendet, då ledningen är den mest 
synliga delen av företaget. Intressenternas förtroende för företaget ökar när ledningen 
sköter sig väl och uppträder i enlighet med aktiemarknadens och andra intressenters för-
väntningar. Gynnerstedt och Boije menar att företagsledningen måste ha en bra profil utåt 
och agera konsekvent. Även Öberg anser att företagsledningens handlande är väldigt vik-
tigt för förtroendet, eftersom det är ledningen som i slutändan har kundkontakt. Om led-
ningens handlande ger ett gott intryck leder det till ökat förtroende hos kunden. Ledning-
ens handlande påverkar även starkt medarbetarnas handlande. Därför gäller det att led-
ningen agerar på det sättet som de vill att medarbetarna ska agera menar Öberg. 
 
Ryktet 
 
Under senare år har företagets rykte blivit ett vanligare begrepp inom bolagsstyrning, och 
har som målsättning att styra företagets rykte hos allmänheten. Detta då företag som har 
gott rykte uppfattas som trovärdiga och legitima, vilket i sin tur ökar intressenternas för-
troende för dessa företag (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000). Denna metod har 
dock kritiserats av bland annat Hutton, Goodman och Alexander för att vara ogiltig. De 
menar att ryktet ej går att styra, utan är en helhets uppfattning av organisationen (Hutton, 
Goodman, Alexander, 2001). Yoon, Guffey och Kijewski (1993) definierar ryktet på föl-
jande sätt: 
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”En organisations rykte är en spegelbild av företagets historia som kommuniceras ut till 
dess intressenter. Informationen rörande produkternas eller tjänsternas kvalité i förhål-
lande till dess konkurrenter är det som kommuniceras ut”.  
 
Respondenterna är överens om att företagets rykte påverkar intressenternas förtroende, då 
gott rykte leder till ökat förtroende hos allmänheten. Blomqvist har ett synsätt lik Yoon, 
Guffey och Kijewski, och menar att ryktet bygger på vad företaget har presterat och är en 
reflektion av verkligheten. Även Boije hävdar att det är framförallt genom företagets hi-
storia som man skapar förtroende, eftersom det är genom den som man empiriskt kan 
visa hur det har gått för bolaget. 
 
Transparens 
 
Förtroendekommissionen menar att man kan skapa förtroende genom att visa öppenhet 
mot den andra parten samt viss insyn i den egna organisationen. Informationen måste 
även vara transparent för att uppnå förtroende, vilket innebär att informationen ska vara 
okomplicerad och lättbegriplig för omgivningen. Detta för att omgivningen ska kunna 
begripa informationen, som i sin tur ligger som grund för beslutsfattandet (SOU 2004:47). 
Erzgaard menar att företagets kommunikation och dialog med omvärlden är grunden för 
förtroendet. Om den inte är anpassad till mottagarens situation och förutsättningar kom-
mer den att misslyckas (Ertzgaard, 2004). 
 
Fombrun och Rindova redogör för den modell (se figur 2) som Shell tillämpade för att 
bygga en transparent organisation. Modellen presenterar vilka olika aktiviteter eller pro-
cesser som företagen måste följa för att göra organisationen transparent, och därmed bi-
dra till att företagen betraktas som trovärdiga och legitima på marknaden. Fombrun och 
Rindova menar att modellen erbjuder en generaliserad process som andra företag kan till-
lämpa för att skapa en transparent organisation. (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 
2000) 
 
Respondenterna är överens om att transparens är ett villkor för förtroende, då öppenhet 
och viss insyn i den egna organisationen leder till ökat förtroende. Boije poängterar, lik 
Förtroendekommissionen och Erzgaard, att man måste använda ett språk som intressen-
terna begriper. Annars kommer de att känna sig manipulerade och tappa förtroendet för 
företaget. Man måste behålla ett språk som inte är fackspråk. Öberg hävdar att WM-
data AB arbetar med att vara så öppet som möjligt mot analytiker och aktieägare för att 
vara så förutsägbar som möjligt. Detta eftersom öppenhet är en förutsättning för att analy-
tiker och aktieägare ska kunna göra en egen bedömning av företaget. Blomqvist menar 
dock att det finns en gräns för hur transparens ett företag kan vara så att företaget inte 
lämnar information som skadar företagets konkurrenskraft. Det gäller att balansera in-
formationen så att företaget är transparent men inte lämnar information som kan skada 
bolaget.  
 
Respondenterna poängterar att tydlig kommunikation och lyhördhet till intressenternas 
synpunkter är en förutsättning för ökat förtroende. Företagen använder sig av olika kom-
munikationskanaler i syfte att förmedla och erhålla information. De huvudsakliga kom-
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munikationskanalerna är pressen, hemsidan, bolagsstämman, de finansiella rapporterna 
och möten med analytikerna. De flesta företag utför även kontinuerligt kundundersökning 
för att ta till sig kundernas synpunkter på företaget. Det förs ständigt öppen dialog med de 
anställda. 
 
SAAB AB håller även kontinuerligt mässor och visningar i syfte att förmedla och erhålla 
information. Axfood AB har ett styrverktyg som kallas för Kompassen, där en del av 
styrparametrarna är anonyma kunder som månadsvis handlar i butiken för att få reda på 
hur kunderna har det och hur de blir omhändertagna i butikerna. Öberg menar att den vik-
tigaste kommunikationskanalen med WM-data AB: s kunder är konsulterna, då dessa är 
företagets budbärare för vad företaget är och står för. Kundernas synpunkter kommer fö-
retaget åt genom att ta del av konsulternas information, som närmaste gruppansvarig ska 
fånga upp. 
 
Detta gör företagen för att skapa förtroende för sin verksamhet: 
 
Ericsson: Företaget har en ambition att ständigt göra bra ifrån sig, arbetar med att ha god 
kundrelation och ser till att leva upp till sina åtaganden och kundernas förväntningar. 
Ericsson uppfyller sina löften och åtaganden gentemot sina leverantörer, samt levererar 
korrekt och tydlig information till aktiemarknaden i tid. 
 
SAAB AB: Företaget levererar delårsrapporter som innehåller fullständig information 
och har en hemsida där intressenter har tillgång till omfattande information. SAAB AB 
släpper pressmeddelanden så fort något uppstår som kan påverka förtroendet. VD:n och 
ekonomiavdelningen kommunicerar kontinuerligt med analytikerna i Sverige, Europa och 
USA. 
 
Scania AB: Företaget skapar förtroende genom ärlighet, långsiktigt tänkande och age-
rande samt tydlig kommunikation som visar vad företaget har gjort och vad det står för. 
Scania AB har en långsiktig historia och har haft samma budskap över tiden. Bolagets 
representanter agerar konsekvent över tiden, vilket i sin tur skapar respekt. Företaget har 
samma ledning under relativt lång tid för att kunna kontrollera om dem arbetar konse-
kvent över tiden. Kommunikationsavdelningen tillämpar olika kommunikationsstrategier 
för att bygga långsiktigt förtroende. Scania AB arbetar ständigt med att få företaget att 
växa och erbjuder bra service till sina kunder, då detta skapar förtroende och avkastning.  
 
WM-data AB: Företaget har tre faktorer som det ständigt arbetar med för att skapa för-
troende hos kunderna, vilka är närhet, pålitlighet och resultat. Genom närhet lyckas före-
taget skapa goda kundrelationer. Pålitlighet innebär att kunderna kan lita på att WM-
data AB ska leverera det de förväntar sig, det vill säga att företaget levererat det de har 
kommit överens om med kunden. Slutligen med resultat menar WM-data AB att kunder-
na ska tjäna på att köpa företagets produkter och tjänster. Företaget skapar även förtroen-
de genom sitt goda rykte som bra och samarbetsvillig IT-leverantör och sina tydliga vär-
deringar samt arbetar med att vara så öppet som möjligt mot analytiker och aktieägare.  
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Axfood AB: Företaget skapar förtroende genom att vara öppet mot marknaden och analy-
tikerna. Det skapar även förtroende genom att ha fräscha butiker, bra mat och bra priser. 
Axfood AB levererar alltid korrekt och tydlig information. 
 
Samtliga företag arbetar systematiskt med att skapa förtroende för sin verksamhet. Före-
tagen skapar förtroende för sin verksamhet genom att bland annat vara öppna och ärliga 
mot marknaden samt leverera korrekt och tydlig information i tid. Kunder är de intressen-
ter som företagen arbetar mest med för att öka deras förtroende, eftersom dessa är mest 
betydelsefulla för organisationens överlevnad. Stegen som Fombrun och Rindova presen-
terar verkar inte vara främmande för företagen. Samtliga respondenter tog upp flera fak-
torer som modellen behandlar. 
 

4.4 Företeelser som skadar förtroendet 
 
Förtroendet för aktiemarknaden är väldigt känsligt och sjunker till följd av bland annat 
kartellbildningar, insiderinformation, ryktesspridningar och bedrägligt beteenden (Bryt-
ting i SOU 2004:47 bilagedel). Det har även visat sig att ägarnas intressen skiljer sig från 
företagsledningen, vilket de olika skandaler, till exempel företagsledningars löner och 
förmåner, har tydliggjort (Brytting, 2005). 
 
Enligt Förtroendekommissionen är några av de mest framträdande förtroendeskadliga 
företeelser följande (SOU 2004:47): 
 

• Höga ersättningsnivåer samt opassande konstruerade ersättningssystem för ledan-
de befattningshavande. 

• Den ekonomiska informationen är felaktig eller missvisande. 
• Otillbörligt utnyttjande av informationsöverläge eller stark marknadsställning. 
• Oklara roll- och ansvarsgränser. 
• Svagt underbyggda strategier, dåliga affärsbeslut. 

 
Respondenterna syn på förtroendeskadliga företeelser överensstämmer med Förtroende-
kommissionens och Bryttings. Blomqvist menar dock att intressenterna tolererar mer när 
det går bra för företaget, och att synen på ersättningsnivåerna naturligen är subjektiv. Det 
är svårt om ens möjligt att hitta klara objektiva kriterier. En del kan tycka att ledningen 
får för höga ersättningar och andra inte. Vidare hävdar Blomqvist att vi i Sverige gene-
rellt har lägre ersättningar till ledande befattningshavare än i resten av Europa och USA. 
Den största faktorn som påverkar förtroendet enligt Blomqvist är företagets resultat, då 
bra resultat ökar intressenternas förtroende och dåligt resultat sänker förtroendet. Även 
Gynnerstedt poängterar att Sverige har låga ersättningsnivåer, särskild på styrelsenivå, i 
förhållande till ansvar och prestation. Diskussionerna kring ersättningsnivåerna kan gå fel 
och överdrivas. Hon menar även att aktiekursen påverkas marginellt av dåligt publicitet 
så länge företaget genererar bra vinster. 
 
Boije hävdar att förtroendet sjunker om företaget på lång sikt misslyckas med att skapa 
produkter och goda relationer med kunderna. Det gäller att motivera sina beslut för om-
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givningen för att inte sänka förtroendet, vid till exempel omstruktureringar och produk-
tionsapparater. Hygrell-Jonsson poängterar att förtroendet sjunker om man levererar fel-
aktiga varor. Öberg menar att förtroendet sjunker när ledande befattningshavare bryter 
mot etiska normer och sunt förnuft, uppträder girigt och har andra intressen än företagets 
bästa. 
 
Följande respondenter berättar om företeelser som kan ha haft en negativ effekt på intres-
senternas förtroende för sin verksamhet: 
 
SAAB AB: Intressenternas förtroende kan ha sänkts när ett JAS plan kraschade under en 
flygvisning under 1990-talet. Denna händelse skedde dock för ett tag sen och företaget 
har kunnat bevisa i efterhand att den flygmodellen har haft färre incidenter än andra 
stridsflygplan. 
 
Scania AB: Företagets omstruktureringar kan ha påverkat förtroendet hos de intressenter 
som är drabbade, vilket är oundvikligt. Omstruktureringar påverkar kunderna positivt och 
de anställda negativt. Olika parter i intressentmodellen kommer många gånger i konflikt, 
då en förändring gynnar en viss part och missgynnar en annan. Scania AB motiverar dock 
alltid sina beslut klart och tydligt för omgivningen, för att motverka en negativ effekt på 
intressenternas förtroende.  
 
WM-data AB: Vid IT-kraschen år 2002 gick WM-data AB igenom en kris, då de ej kun-
de klara av ett stort kundprojekt. Detta ledde till att man ifrågasatte om företaget hade 
kontroll över sin verksamhet, vilket sänkte intressenternas förtroende. Krisen hanterades 
dock väl genom att företaget förklarade händelsen. Öberg menar att de befinner sig i en 
bransch som ej är krisfri, men det viktiga är dock att förklara kriserna. WM-data AB ar-
betar med olika metoder för att hanterar olika kriser, som är en del av IT-branschen. 
Företaget har även hanterat krisen genom att ständigt redovisa kvartalsbokslut som inte 
innehåller missvisande siffror, för att övertyga omgivningen att det inte kommer att 
hända igen. 
 
Axfood AB: Företaget fick negativ publicering då media gick ut med att företaget har 
under 1 % fläskkött i hamburgare med nötfärs, vilket var felaktig information. Företaget 
hanterade det väl, genom att snabbt gå ut med information om händelsen. Axfood AB 
informerade allmänheten att köttet var 100 % nötfärs, och förklarade klart och tydligt or-
saken bakom det felaktiga resultatet på undersökningen samt hur det ska åtgärdas.  
 
Av ovannämnda berättelser kan man dra slutsatsen av att företagen har sköt eventuella 
förtroendeskaliga företeelser väl, genom att förklara händelserna klart och tydligt för all-
mänheten. 
 

4.5 Medias roll 
 
Enligt Förtroendekommissionen är en väl fungerande bevakning från massmedia en för-
utsättning för att upprätthålla förtroendet. Genom medias bevakning har ett stort antal 
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skandaler och otillbörliga förhållanden i näringslivet avslöjats och kommit till allmänhe-
tens kännedom (SOU 2004:47). Respondenterna är överens om att media har ett ansvar 
att ge en bild av företagen till allmänheten. Öberg anser, i likhet med Förtroendekommis-
sionen, att en bevakning från media är en förutsättning för att upprätthålla förtroendet, 
eftersom den pressar företagen till att uppträda hederligt för att undvika negativ publice-
ring.  
 
Media är betydelsefull för företagets kommunikationsstrategi hävdar Gray och Balmer, 
eftersom den har en avgörande roll för hur företagets image och rykte uppfattas av om-
givningen. Media har dock både en positiv och en negativ effekt på företaget, men den 
negativa effekten är generellt större än den positiva. (Gray & Balmer, 1998) 
 
Samtliga respondenterna är överens om att media har en betydelsefull roll för hur företa-
gen uppfattas av allmänheten samt att den har både en positiv och en negativ effekt på 
företagen. Blomqvist poängterar att media har stor betydelse, då allmänheten i regel inte 
har annat att utgå från än att vad som sägs och står i media är korrekt. För att lyckas för-
medla en positiv bild av sin verksamhet bör företagen ständigt utnyttja och arbeta med 
media menar Gynnerstedt. Negativa händelser förmedlas dock negativt i media, vilket är 
naturligt. SAAB AB arbetar ständigt med att förmedla ett positivt budskap via media. 
Även Hygrell-Jonsson anser att man bör ha en god relation med media, då den har en vik-
tig roll vad gäller allmänhetens bild och förtroendet för företagen. Media tillämpas som 
en kommunikationsstrategi av samtliga företag som jag har intervjuat. 
 
Brytting hävdar att ekonomijournalister stundtals har ifrågasatts som profession, eftersom 
sanningshalten och objektiviteten i det som har rapporterats har betvivlats. En huvudsak-
lig orsak till detta är att till synes spektakulära förhållanden exempel bonusprogram och 
kartellbildningar presenteras ofta ensidigt i media. Företagens egen bild av förhållandet 
får aldrig samma genomslagskraft, då till synes uppseendeväckande förhållanden säljer 
mer än företagens egen version. Företagens förtroende för ekonomijournalisterna sjunker 
till följd av detta. (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel) 
 
Samtliga respondenter utom Öberg anser, i likhet med Brytting, att sanningshalten och 
objektiviteten i det som rapporteras via media inte är 100 procentig. Blomqvist anser inte 
att media alltid ger en saklig och korrekt bild samt många gånger förstärker bilden av fö-
retagen. Boije hävdar att mediabranschen har förändrats och hårdnat radikalt på senare år, 
eftersom konkurrensen har hårdnat och det tryckta ordet måste flashas upp och brutalise-
ras för att attrahera läsare. Detta kan leda till att omgivningen får lägre förtroende för när-
ingslivet eftersom de får en negativ bild av företagen. Hygrell-Jonsson menar att media 
generellt kan ha en negativ effekt på företagen, då informationen många gånger förvans-
kas. Öberg på WM-data AB anser däremot att media mestadels är objektiv.  
 
Respondenterna svarade på följande sätt på frågan om de anser att den bild media för-
medlar stämmer väl överens med sin egen bild av företaget:  
 
Blomqvist på Ericsson: Många gånger inte, på grund av att media ofta förmedlar frag-
menterade samt ej helt korrekta eller fullständiga uppgifter. Media försöker nog att vara 
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objektiv, men lyckas inte alltid då media inte har tillgång till all information och inte all-
tid förstår helheten. 
 
Gynnerstedt på SAAB AB: Bilden av företaget stämmer väl överens utomlands men 
inte i Sverige, eftersom det har varit betoning på det negativa och inte på det positiva här 
hemma. SAAB AB har bidragit till att göra Sverige till ett högteknologiskt land och verk-
samheten har skapat spinn-offs, såsom personbilar och lastvagnar som bidragit till att 
skapa många arbeten i Sverige, vilket inte har betonats. Betoning har istället lagts på det 
negativa, till exempel att JAS planen kostat för mycket skattepengar. 
 
Boije på Scania AB: Det finns inte något företag som tycker det.  
 
Öberg på WM-data: Öberg anser generellt att den bild media förmedlar stämmer över-
ens med hennes egen bild av företaget. 
 
Hygrell-Jonsson på Axfood AB: Hygrell-Jonsson avstod från frågan då hon inte anser 
att det är hennes område. 
 
Alltså samtliga respondenter som svarade på frågan anser inte att den bild som förmedlas 
via media stämmer överens med sin egen bild av företaget, utom Öberg på WM–data AB. 
 

4.6 Den svenska koden för bolagsstyrning 
 
Det övergripande syftet med bolagskoden är att bidra till förbättrad styrning av svenska 
bolag. Detta är i sin tur ägnat att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft och 
främja förtroendet på den svenska aktiemarknaden och i det svenska samhället, enligt 
kodgruppen.  Koden är även till för att öka kunskapen om och förtroendet för svensk bo-
lagsstyrning hos de utländska investerarna, och därmed främja det svenska näringslivets 
tillgång till utländskt riskkapital på goda villkor. (SOU 2004:130) 
 
Respondenternas syn på om Koden leder till ökat förtroende för sin verksamhet var skilda. 
Blomqvist anser att Koden delvis kan uppfylla detta syfte för Ericsson. En etablerad 
svensk kod kan främja förtroendet på nationell nivå, men har knappast betydelse på inter-
nationell nivå. Det visar sig till exempel att många utländska aktieägare och analytiker 
inte ens bryr sig om att ta reda på vilka regler som finns i den svenska koden, och när 
man bedömer corporate governance utgår man istället från olika utländska regler som inte 
alls passar eller inte ens kan tillämpas i Sverige menar Blomqvist. Boije anser att det är 
för tidigt att säga om Koden främjar förtroende för Scania AB, eftersom inte många län-
der har koder för bolagsstyrning. Olika länder i Europa befinner sig i olika stadier vad 
gäller tillämpningen av koder. Öberg anser inte att tillämpningen av Koden kommer att 
påverka WM-data AB, eftersom bolagets sätt att driva verksamheten har ej påverkats till 
följd av Koden. Det enda Koden har påverkat är administrationen kring framställningen 
av den. Hennes syn på Kodens effekt på global nivå är tvärtemot Blomqvists syn. Öberg 
anser inte att Koden är så viktig för svenska investerare utan mer för utländska investera-
re, då svenska företag får en positiv stämpel på internationell nivå till följd av en samlad 
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kod som de följer. Gynnerstedt på SAAB AB och Hygrell-Jonsson på Axfood AB anser 
inte att tillämpningen av Koden leder till någon större skillnad för sina företag, då många 
delar av Koden tillämpades redan innan den kom till. 
 
Alltså respondenterna håller idag inte riktigt med Förtroendekommissionen gällande Ko-
dens effekt på förtroendet. De flesta anser inte att Koden kommer att leda till ökat förtro-
endet för sin verksamhet, eftersom den inte har lett till några skillnader för företagens sätt 
att styra bolagen. 
 
I Sverige har det inte saknats regler och riktlinjer för bolagsstyrning, däremot har vi hit-
tills inte haft någon samlad kod inom detta område (SOU 2004:130). För många börsno-
terade bolag innebär inte bolagskoden några revolutionerade nyheter. Många följer i prin-
cip reglerna redan, medan för andra innebär Koden ett helt nytt sätt att arbeta för styrelse 
och företagsledning (Ollevik, 2004).  
 
Samtliga respondenter anser att Koden inte är något nytt och att de i princip följde regler-
na redan innan Kodens tillkomst. Företagen har endast påverkats till följd av administra-
tionen kring Koden. Blomqvist menar att corporate governance frågor har internationellt 
varit aktuella sedan länge och en effektiv och god bolagsstyrning är eftersträvansvärd 
oaktat regelverk. Ericsson har ett mycket spritt aktieägande även internationellt och tar 
självklart intryck även av den utveckling som sker utomlands. Gynnerstedt menar att den 
enda skillnaden är att SAAB AB behöver förklara mer i årsredovisningen och arbeta mer 
strukturerat med den interna kontrollen. Boije anser inte heller att Koden har påverkat 
Scania AB: s sätt att arbeta eller skapat något mervärde, utan har endast påverkat resur-
serna för framställningen av den. Samtliga respondenterna hävdar dessutom att sitt före-
tags ställning på kapitalmarknaden inte kommer att påverkas till följda av Koden, då före-
tagen tillämpade många delar av Koden redan innan den kom till.   
 
Svernlöv menar att frågor om bolagsstyrning har fått ökat aktualitet på global nivå till 
följd av flera uppmärksammade bolagsskandaler på grund av bristande bolagsstyrning av 
egensinniga bolagsledningar (Svernlöv, 2005). Samtliga respondenter är överens om att 
bolagsledningens handlande ej kommer att påverkas av Koden, eftersom det var väldigt 
mycket fokus på dem redan innan Koden kom till. Gynnerstedt menar även att Koden 
inte i längden kommer att kunna förhindra nya skandaler, därför att de som vill bryta mot 
reglerna alltid kan hitta sätt att kringgå regleringarna. Även Blomqvist poängterar att man 
ska komma ihåg att till exempel vad som hände i Enron inte berodde på otillräckliga reg-
ler, utan att man inte följde reglerna.   
 
Kostnaden för minskat förtroende drabbar inte bara bolagen, utan även samhällsekono-
min i förlängningen menar stockholmsbörsens chef Juuka Ruuska. Han ser förtroendet 
för aktiemarknaden som en funktion av den totala kostnaden för reglering. Vid en viss 
kostnad avtar marginalnyttan. (Westerlund, 2006) 
 
Gynnerstedt hävdar att Koden kan främja förtroendet för mindre börsnoterade bolag, men 
det kan ställa till problem för dem då administrationen kring Koden är resurskrävande. 
Hon undrar därför om kostnaden för Kodens framställning för mindre börsnoterade bolag 
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är försvarbart. Blomqvist menar att det är viktigt att det inte blir för mycket fokus på Ko-
den och den administration den medför så att företagets verksamhet och strategi blir li-
dande. Det finns nog grund att tro att till exempel den svenska koden under det senaste 
året hos många företag tagit tid från operationella och strategiska frågor. En del av nuva-
rande regler tynger avsevärt administrationen utan att man ser något motsvarande värde 
för bolagsstyrningen enligt Blomqvist. Boije anser också att Koden har påverkat resur-
serna för framställningen av den. 
 
Enligt Brytting räcker det inte med ökad reglering, insyn och kontroll för att skapa förtro-
ende, då det ger sig på symptomet men riskerar att underskatta problemet. Tillit kan inte 
regleras fram, utan främjas om näringslivets ledare på ett trovärdigt sätt går från kortsik-
tighet, arrogans och individuell girighet, till långsiktighet, socialt ansvarstagande och per-
sonlig integritet (Brytting i SOU 2004:47 bilagedel). Ertzgaard håller inte med Brytting 
och menar att regler, direktiv och ramverk förtydligar och förenklar arbetet för företagen. 
Frågeställningar begränsas med hjälp av tydliga ramar och ger en trygghet som leder till 
att företagen kan nå målen effektivare (Erzgaard, 2004). 
 
Blomqvist anser generellt att ökad reglering delvis kan främja förtroendet eftersom det är 
bra att ha en etablerad standard, men då måste regelverken vara harmoniserade med var-
andra, vilket de inte är idag är. Regelmakarna borde ha en mer öppen dialog med varand-
ra och med företagen, så att reglerna i praktiken kan fungera som tänkt och bli till större 
hjälp för alla intressenter menar Blomqvist. Öberg anser också att ökad reglering gene-
rellt förtydligar vad man gör och vad man vill uppnå. Det blir även lättare för investerare 
att förstå vad företaget arbetar med till följd av uppförande koder och gemensamma vär-
deringar. För att höja förtroendet måste dock regleringen göras så enkelt som möjligt att 
uppfylla samt att begripa.  
 
Respondenternas syn på ökad reglering ligger någonstans mellan Bryttings och Erzgaards. 
Ökad reglering ökar generellt förtroendet anser respondenterna, men inte i betydande ut-
sträckning. De menar att det finns många andra förtroendeskapande faktorer som företa-
gen kan arbeta med systematiskt för att skapa förtroende för sin verksamhet, som jag re-
dogör för under kapitel 4.3. 
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5. Avslutning 
 
I avslutningskapitlet börjar jag med att presentera de slutsatser som jag har kunnat dra 
utifrån den analys som har gjorts. Vidare följer en avslutande diskussion där jag redogör 
för mina egna tankar och synpunkter om ämnet. Kapitlet avslutas med studiens bidrag 
samt förslag på fortsatt forskning. 
 

5.1 Slutsatser 
 
Studiens syfte är att undersöka om företagen anser att tillämpningen av den svenska ko-
den för bolagsstyrning främjar förtroendet för sin verksamhet. Vidare utreds om det finns 
andra faktorer som företagen anser påverkar förtroendet.  
 
Men hjälp av problemställningen ska studiens syfte besvaras. Slutsatserna baseras på de 
företag som jag har intervjuat. 
  
Den svenska koden för bolagsstyrning 
 
Respondenterna är överens om att Koden ej kommer att påverka företagens sätt att styra 
bolaget, men däremot kommer de att påverkas till följd av den administration som Koden 
medför. Samtliga företag följde till stor del Kodens bestämmelser redan innan den kom 
till. Vidare hävdar respondenterna att Koden har en marginell påverkan på förtroendet.  
 
Om tillämpningen av Koden kommer att främja förtroendet för deras verksamhet var re-
spondenternas svar något skilda. Inga respondenter anser dock att Koden idag definitivt 
kommer att leda till ökat förtroende för sin verksamhet. Respondenternas syn på Kodens 
effekt på förtroendet är enligt följande: 
 

• Gynnerstedt på SAAB AB och Hygrell-Jonsson på Axfood AB och Öberg på 
WM-data AB anser inte att tillämpningen av Koden leder till ökat förtroende för 
sina företag. Detta då bolagens sätt att driva verksamheten ej har påverkats till 
följd av Koden, eftersom många delar av Koden tillämpades redan innan den kom 
till. Öberg anser inte att Koden är så viktig för svenska investerare utan mer för 
utländska investerare, då svenska företag får en positiv stämpel på internationell 
nivå till följd av en samlad kod som de följer.  

 
• Blomqvist på Ericsson anser att Koden delvis kan uppfylla detta syfte för företa-

get. En etablerad svensk kod kan främja förtroendet på nationell nivå, men har 
knappast betydelse på internationell nivå. 

  
• Boije på Scania AB menar att det är för tidigt att säga om Koden främjar förtro-

ende för företaget, då inte många länder har koder för bolagsstyrning. Olika län-
der i Europa befinner sig i olika stadier vad gäller tillämpningen av koder.  

 
Förtroendeskapande faktorer 
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Synen på förtroendeskapande faktorer var rätt lika mellan respondenterna, men dessa 
framhävde olika faktorer som huvudsakliga. Följande förtroendeskapande faktorer anses 
vara huvudsakliga av företagen: 
 

• Öppenhet och transparens 
• Ärlighet 
• Tydlig kommunikation 
• Tydligt etiskt ledarskap och konsekvent agerande 
• Att leverera korrekt och tydlig information i tid. 
• Långsiktig strategi 
• Gott rykte 
• Att ord och handling överensstämmer 

 
Dessa egenskaper arbetar företagen systematiskt med för att skapa förtroende för sin 
verksamhet. 
 
Företeelser som skadar förtroendet  
 
Respondenterna hävdar att följande företeelser kan skada förtroendet för näringslivet: 
 

• Höga ersättningsnivåer för ledande befattningshavande. 
• Om den ekonomiska informationen är felaktig eller missvisande. 
• Otillbörligt utnyttjande av informationsöverläge eller stark marknadsställning. 
• Skandaler 
• Dåligt resultat och lönsamhet 
• Oetiskt ledarskap 
• Förvanskade bilder som förmedlas via media 
• Om företagen misslyckas på lång sikt med att skapa produkter och goda relationer 

med kunderna. 
 

5.2 Avslutande diskussion 
 
I början av min undersökning fick jag uppfattningen att den svenska koden för bolags-
styrning var något nytt och komplicerat, och att det skulle innebära stora förändringar för 
de berörda företagen. Min uppfattning förändrades dock i takt med att intervjuerna 
genomfördes, eftersom samtliga företag tillämpade stora delar av Koden redan innan den 
kom till. Respondenterna förklarar att corporate governance frågor har på internationell 
nivå varit aktuella sedan länge och att företagen därför har varit insatta inom ämnesområ-
det redan innan Koden kom till. Min uppfattning är dock att företagen kommer att påver-
kas olika till följd av Koden beroende på bolagens storlek. Orsaken till att företagen inte 
upplever Koden som något nytt och komplicerat är för att de är stora börsnoterade bolag. 
Dessa företag har stora möjligheter och resurser för att uppdatera sig inom olika områden, 
vilket leder till att de har väldigt stor vetskap inom olika faktorer som berör deras verk-
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samhet. Jag tror att mindre börsnoterade företag kommer att uppleva Koden som något 
nytt och komplicerat om de blir berörda av den i framtiden, eftersom dessa inte har resur-
ser och kunskap i samma utsträckning som de stora börsnoterade företagen. 
 
Jag blev även förvånad över att svaren skilde sig åt mellan företagen avseende Kodens 
effekt på förtroendet, samt Kodens effekt på nationell respektive internationell nivå. Jag 
trodde att företagens synsätt på Koden skulle vara väldigt lika, eftersom samtliga är stora 
börsnoterade bolag och befinner sig därmed inom samma situation. Orsaken till att svaren 
skilde sig åt anser jag dock beror på att rapportering av Koden är något nytt, och därför 
föreligger det osäkerhet kring effekten av den. Det är ju först i år som företagen rapporte-
rar Koden i årsredovisningen. Synen på Koden kommer troligtvis att vara lika mellan sto-
ra börsnoterade företag först efter några år när Koden har blivit etablerad på marknaden. 
 
I likhet med respondenterna anser jag att Koden har en marginell påverkan på förtroendet 
eftersom ökad reglering inte är den huvudsakliga förtroendeskapande faktorn. Jag håller 
med Brytting om att tillit inte kan regleras fram, utan främjas om näringslivets ledare på 
ett trovärdigt sätt går från kortsiktighet, arrogans och individuell girighet, till 
långsiktighet, socialt ansvarstagande och personlig integritet. Jag är även, såsom 
Gynnerstedt på SAAB AB, tveksam till att Koden kommer att förhindra framtida 
skandaler, eftersom de som vill bryta mot reglerna alltid kan hitta sätt att kringgå 
regleringarna. Jag anser inte att det är brist på regler, men däremot brister det i att 
upptäcka företag som kringgår reglerna. 
 
Den svenska kodens tanke är god, men jag är tveksam till att den kommer att uppfyllas. 
Jag undrar, som Öberg på WM-data AB, om några aktieägare kommer att ta till sig 
rapporteringen av Koden, eftersom årsredovisningen redan innehåller väldigt mycket 
information. Informationen som förmedlas via rapporteringen av Koden kan även 
upplevas som svårbegriplig av aktieägare som inte är insatta inom ekonomin och börsen.  
 
Det är viktigt att det inte blir för mycket fokus på Koden och den administration den 
medför så att företagets verksamhet och strategi blir lidande, som även Blomqvist på 
Ericsson poängterade. Fokus och resurser på Koden borde trappas ned och läggas mer på 
företagets strategi, då företagets strategi är det mest relevanta för ett företags välstånd och 
överlevnad. Stockholmsbörsens chef Juuka Ruuska, som även är en av de utvalda i 
kodgruppen, ser förtroendet för aktiemarknaden som en funktion av den totala kostnaden 
för reglering. Vid en viss kostnad avtar marginalnyttan. Jag undrar om inte kostnaden 
avtar marginalnyttan vid framställningen av Koden. 
 
Jag blev även positivt överraskad över hur väl insatta företagen är inom olika faktorer 
som påverkar intressenternas förtroende för näringslivet. Respondenternas svar stämmer 
väl överens med teorin. Företagen arbetar även systematiskt med att främja intressenter-
nas förtroende för sin verksamhet. Detta tror jag beror på att det är oerhört viktigt för alla 
börsnoterade företag att marknaden hyser förtroende för dem, då börsnoterade företag är 
beroende av sina aktieägare och analytiker. Som Gynnerstedt uttrycker det: ”Det måste 
finnas ett förtroende på marknaden, för att det ska vara värt att investera.”  Jag tror även 
att det beror på att stora börsnoterade bolag är väl kända av allmänheten, och att de därför 
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måste ständigt arbeta med att bevara sitt goda rykte över tiden. Det räcker med att ett fö-
retag får en negativ publicering för att omgivningen ska tappa förtroendet för den under 
lång tid om inte för alltid. När ett företag tappar sina intressenters förtroende är det väl-
digt svårt att återbygga det igen. Vägen till att återbygga intressenters förtroende för ett 
företag är lång, besvärlig och resurskrävande. 
 
Modellen som Fombrun och Rindova presenterar skulle kunna implementeras inom 
samtliga företag som jag intervjuade. 

 

 
 
Figur 2. Analysmodell (Fombrun & Rindova i Schultz m.fl., 2000) 
 
Respondenter tar upp flera egenskaper som denna modell behandlar som 
förtroendeskapande, och de verkar vara väldigt insatta inom området. Om företagen dock 
följer denna process kommer de inte att missa några relevanta steg som kan vara 
avgörande för intressenternas förtroende för verksamheten. Jag hävdar att denna modell 
på lång sikt kan förenkla och effektivisera företagens förtroendeskapande strategier. Det 
räcker med att företagen missar ett steg i modellen för att misslyckas helt med att skapa 
förtroende för sin verksamhet. Detta tror jag beror på att företagen skapar förtroende i en 
kedja och om det brister i någon del av kedjan kommer hela företagets trovärdighet att 
kollapsa, vilket i sin tur sänker intressenterna förtroendet för företaget. Alltså måste 
företagen tänka på att hela verksamheten genomsyras av förtroende och ständigt arbeta 
med att underhålla det över tiden, vilket denna modell åstadkommer. 
 
Avslutningsvis vill jag poängtera att den huvudsakliga förtroendeskapande faktorn för att 
upprätthålla intressenternas förtroende för företagen är att ord och handling 
överensstämmer. Det räcker inte med att företagen lovar mycket, utan det gäller även att 
verkställa det. Intressenternas förtroende sjunker om företagen inte håller det de lovar, 
trots att de sköter sig väl och presterar bra, eftersom intressenterna förväntar sig mer till 
följd av företagens löften. Därför är mitt råd till företag i överlag att inte lova något de 
inte kan hålla eftersom det kan skada företagets image i onödan. Det är företag som i 
praktiken håller det de lovar som betraktas som trovärdiga och legitima av markanden. 
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5.3 Studiens bidrag 
 
Jag har genom denna studie lyckats besvara om företagen anser att tillämpningen av 
Koden kommer att främja intressenternas förtroende för sin verksamhet. Det är först i år 
som företagen rapporterar den svenska koden för bolagsstyrning i årsredovisningen, 
därför finns det ingen tidigare forskning, så vitt jag vet, om hur företagen ser på Kodens 
effekt på förtroendet.  
 
Det finns en hel del tidigare forskning om förtroendebegreppet men väldigt lite forskning 
om företagens syn på den eller hur de går tillväga för att skapa förtroende. Med hjälp av 
min studie får man reda på vad företagen anser är förtroendeskapande samt 
förtroendeskadliga faktorer. Företagen har även förklarat hur de skapar förtroende för sin 
verksamhet, samt om de har blivit drabbade av företeelser som kan ha sänkt 
intressenternas förtroende. 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har jag upptäckt flera intressanta områden som man kan fördjupa sig 
inom. Det vore bland annat intressant att göra en liknade undersökning om drygt ett år för 
att få kännedom om företagens syn på den svenska koden för bolagsstyrning, eftersom 
företagen då får vetskap om Kodens effekt på marknaden. 
 
Det vore även intressant att göra en undersökning om nyttan överstiger kostnaden för 
framställningen av Koden. Att Koden kommer att leda till ökade kostnader för företagen 
är ju onekligt, men är kostnaden försvarbart? 
 
Förtroendebegreppet är oerhört betydelsefullt för företagen, eftersom det skapar värde 
och därmed framgång i en verksamhet. Detta har lett till att frågan om förtroendeskapan-
de åtgärder i affärsrelationer blir allt viktigare. Det skulle därför vara väldigt intressant att 
göra en undersökning på ett företag där omgivningen har bristande förtroende för, och 
försöka genom sin studie hjälpa företaget att återvinna intressenternas förtroende. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall  
 
Allmänt 

• Vad är din roll inom tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning? 
 
Förtroende  

• Hur viktigt är intressenternas förtroende för Ert företag? 
 

• Vad anser Ni skapar förtroende? 
 

• Vad gör Ni för att skapa förtroende för Ert företag? 
 

• Vilka handlingar anser Ni kan sänka förtroendet för näringslivet? 
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, i syfte att förmedla informationen om 
Ert företag? 

 
• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, för att kunna ta till Er de synpunkter 

som intressenterna har? 
 

• Vilken roll anser Ni att media har vad gäller allmänhetens bild, och förtroendet 
för Ert företag?  

 
• Anser Ni att den bild median förmedlar stämmer väl överens med Er egen bild av 

företaget? 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning 

• Enligt Förtroendekommissionen är det övergripande syftet med den svenska ko-
den för bolagsstyrning att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag, vilket i 
sin tur ska främja förtroendet för näringslivet på global nivå. Anser Ni att tillämp-
ningen av Koden kommer att uppfylla detta syfte för Ert företag? 

 
• Kommer en tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning att påverka Er 

ställning på kapitalmarknaden? 
 

• Enligt Förtroendekommissionen ökar den svenska koden för bolagsstyrning upp-
märksamheten kring företagsledningarna. Hur tror Ni att det kommer att påverka 
Er företagsledning? 
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Bilaga 2 
 

Scania AB 
 
Den 3 maj 2006 telefonintervjuade jag Torbjörn Boije som är koncerncontroller på Sca-
nia AB.  
 
Allmänt 

• Vad är din roll inom tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning? 
 
Tre avdelningar på Scania AB är involverade vid framställningen av den svenska koden 
för bolagsstyrning. Juridikavdelningen har hand om ägarfrågor och valberedning, kom-
munikationsavdelningen är ansvarig för att kommunicera ut informationen och ekonomi-
avdelningen har hand om den interna kontrollen. 
 
Förtroende  

• Hur viktigt är intressenternas förtroende för Ert företag? 
 
Intressenternas förtroende är viktigt för företaget, men bland intressenterna är kundernas 
förtroende absolut viktigast. Detta då kundernas samverkan med företaget är en förutsätt-
ning för företagets överlevnad, men Koden täcker ej in kundernas intresse utan har fokus 
på aktieägarna. Boije menar att aktieägarna redan har stark makt och betydligt större 
makt än i många andra länder som till exempel USA. Sverige har även minoritetsskydd 
på ett helt annat sätt än andra länder, vilket skyddar aktieägarna. Boije menar dessutom 
att företaget är beroende av sina anställda samt stat och kommun, vilket inte heller täcks 
in av Koden. Bolagskoden tar inte hänsyn till alla intressenter. 
 

• Vad anser Ni skapar förtroende? 
 
Ärlighet, långsiktig strategi och tydlig kommunikation som visar vad företaget har gjort 
och vad den står för skapar förtroende. Företagen måste skapa produkter och relationer 
till kunderna samt skapa respekt för samtliga intressenter. Företagen måste fokusera på 
kunderna, anställda och aktiemarknaden. Genom att få kunderna nöjda skapar man för-
troende, vilket i sin tur skapar mervärde. Företagsledningen måste även agera konsekvent 
över tiden. 

 
Företagets rykte, varumärke och produkter är väldigt viktiga för företagets förtroende. 
Gott rykte, välkvalitativa produkter och bra varumärke leder till ökat förtroende. 
 
 

• Vad gör Ni för att skapa förtroende för Ert företag? 
 

Scania AB skapar förtroende genom ärlighet, långsiktigt tänkande och agerande samt tyd-
lig kommunikation som visar vad företaget har gjort och vad det står för. Scania AB har 
en långsiktig historia och har haft samma budskap över tiden. Företaget säger kontinuer-
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ligt samma sak, men anpassar sig samtidigt efter samhällets förändringar för att inte bli 
stelbent. Bolagets representanter agerar konsekvent över tiden, vilket i sin tur skapar re-
spekt. Scania AB har samma ledning under relativt lång tid för att kunna kontrollera om 
dem arbetar konsekvent över tiden. Kommunikationsavdelningen tillämpar olika kom-
munikationsstrategier för att bygga långsiktigt förtroende.  Scania AB är extremt kundfo-
kuserade, och arbetar ständigt för att ge bra service till sina kunder, då detta skapar för-
troende och avkastning. Företaget följer bolagskoden och publicerar den på hemsidan. 
Boije anser dock inte att det påverkar intressenternas förtroende för Scania AB, utan man 
gör detta för att inte få på sig någon prick.  
 
Scania AB arbetar kontinuerligt med att få företaget att växa, som därmed skapar förtro-
ende. Boije menar att det är framförallt genom företagets historia som man skapar förtro-
ende, då det är genom historia som man empiriskt kan visa hur det har gått för bolaget. 
 
Scania AB:s kärnvärden är kund, respekt för individer, kvalitativt tänkande och långsik-
tigt agerande.  
 

• Vilka handlingar anser Ni kan sänka förtroendet för näringslivet? 
 

Förtroendet sjunker om företaget på lång sikt misslyckas med att skapa produkter och 
goda relationer med kunderna. Förtroendet sjunker också om företaget misslyckas med 
att samverka med kunderna. Bolagskoden kan även sänka förtroendet då alla aktieägare 
behandlas som om de vore lika, men det finns olika sorters ägare. Det finns kortsiktiga 
aktieägare, privata ägare samt stora och långsiktigare ägare, vilket Koden måste ta hänsyn 
till. Även en tunn förklarning till en avvikelse från Koden kan sänka förtroendet för före-
taget. Scania AB har dock ej behövt förklara en avvikelse, då de har följt hela Koden. 
 
Ökade ersättningsnivåer för företagsledningen kan sänka förtroendet. Man måste motive-
ra varför man har använt sig av olika belöningssystem för att inte sänka förtroendet. 
 
Det gäller att ha bra kvalité på redovisningen över tiden och använda ett språk som in-
tressenterna begriper, annars kommer intressenterna att känna sig manipulerade och tappa 
förtroendet för företaget. Man måste behålla ett språk som inte är fackspråk. De som är 
ansvariga för framställningen av reglerna får inte heller ha för bråttom med förändringar, 
då omgivningen måste hänga med, man måste vara i linje med intressenterna.  
 
Det gäller även att motivera sina beslut för omgivningen för att inte sänka förtroendet, 
vid till exempel omstruktureringar och produktionsapparater. Boije menar att Scania 
AB:s omstruktureringar kan ha påverkat förtroendet hos de intressenter som är drabbade, 
vilket är oundvikligt. Omstruktureringar påverkar kunderna positivt och de anställda ne-
gativt. Olika parter i intressentmodellen kommer många gånger i konflikt, då en föränd-
ring gynnar en viss part och missgynnar en annan. Scania AB motiverar dock alltid sina 
beslut klart och tydligt för omgivningen, för att motverka en negativ effekt på intressen-
ternas förtroende.  
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• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, i syfte att förmedla informatio-
nen om Ert företag? 

 
Genom aktiv kommunikation med samtliga intressenter. Information förmedlas framför-
allt genom den formella bolagsstämman, presskonferenser och hemsidan. Scania AB har 
även kontinuerligt möten med analytiker för att besvara deras frågor. De anställda får in-
formation om företaget genom interna kanaler, öppen dialog och fackliga representanter. 
Leverantörerna får vara delaktiga i produktionsutvecklingen, och får på så sätt informa-
tion om företaget. Eftersom Scania AB är ett företag med mycket hög andel av sin pro-
duktion och därmed sysselsättning i Sverige anser man sig ha full rätt till synpunkter i 
politiska frågor relaterade till detta område. Denna legitimitet styrks också av att Scanias 
skattekostnad är koncentrerad till 
Sverige. 
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, för att kunna ta till Er de syn-
punkter som intressenterna har? 

 
Små aktieägare har sällan något att säga, men stora aktieägare responderar tillbaka. Leve-
rantörernas synpunkter är lätta att ta del av eftersom de är en naturlig part i Scania AB. 
Det förs kontinuerligt öppen dialog med de anställda.  
 

• Vilken roll anser Ni att media har vad gäller allmänhetens bild, och förtro-
endet för Ert företag?  

 
Media har ett ansvar att ge en bild av företaget till allmänheten, och har idag dessutom 
betydligt större roll för att skapa en bild av företagen och politikerna. Mediabranschen 
har förändrats och hårdnat radikalt på senare år, eftersom konkurrensen har hårdnat och 
det tryckta ordet måste flashas upp och brutaliseras för att attrahera läsare. Detta kan leda 
till att omgivningen får lägre förtroende för näringslivet eftersom de får en negativ bild av 
företagen. 
 

• Anser Ni att den bild median förmedlar stämmer väl överens med Er egen 
bild av företaget? 

 
Boije menar att det inte finns något företag som tycker det.  
 
Den svenska koden för bolagsstyrning 

• Enligt Förtroendekommissionen är det övergripande syftet med den svenska 
koden för bolagsstyrning att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag, 
vilket i sin tur ska främja förtroendet för näringslivet på global nivå. Anser 
Ni att tillämpningen av Koden kommer att uppfylla detta syfte för Ert före-
tag? 

 
Det är för tidigt att säga om Koden främjar förtroende för Scania AB, då inte många län-
der har koder för bolagsstyrning. Olika länder i Europa befinner sig i olika stadier vad 
gäller tillämpningen av koder. Scania AB skapar idag förtroende på global nivå genom 
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sina produkter. Det som är absolut viktigast för Scania AB är hur kunder, anställda och 
leverantörer uppfattar företaget vilket bolagskoden inte innefattar.  
  

• Kommer en tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning att påver-
ka Er ställning på kapitalmarknaden? 

 
Boije anser inte att Koden kommer att påverka Scania AB:s ställning på aktiemarknaden 
på ett materiellt sätt. Möjligtvis ett plus i någons bok. Koden är inte något nytt, utan 
lite ”tårta på tårta”. Bolagskoden har inte påverkat Scania AB:s sätt att arbeta eller skapat 
något mervärde, utan har endast påverkat resurserna för framställningen av den. 
 

• Enligt Förtroendekommissionen ökar den svenska koden för bolagsstyrning 
uppmärksamheten kring företagsledningarna. Hur tror Ni att det kommer 
att påverka Er företagsledning? 

 
Boije menar att det alltid har varit hög uppmärksamhet kring företagsledningen, men att 
Koden har mer fokus på styrelsen. 
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WM-data AB 
 
Den 3 maj 2006 telefonintervjuade jag Camilla Öberg som är ansvarig för Investor Rela-
tions på WM-data AB. 
 
Allmänt 

• Vad är din roll inom tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning? 
 
Camilla Öberg är ansvarig för Investor Relations och finansieringen samt har hand om 
olika frågor som berör koncernen. Hon är även verksam inom den interna kontrollen. 
 
Förtroende  

• Hur viktigt är intressenternas förtroende för Ert företag? 
 
Intressenternas förtroende för företaget är väldigt viktigt för företagets överlevnad, men 
olika intressenter har olika intressen och man måste därför prioritera. WM-data AB är 
extremt kundfokuserad, det vill säga kundernas intressen prioriteras i första hand. Medar-
betarnas förtroende är även oerhört betydelsefullt för WM-data AB, då företaget är bero-
ende av sina anställda. 
 

• Vad anser Ni skapar förtroende? 
 

Öberg menar att det är svårt att peka på vilka faktorer som skapar förtroende hos intres-
senterna då dessa har skilda intressen. För att skapa förtroende hos kunder gäller det att 
kunna leverera det man lovar. Företaget måste ha kompetenta medarbetare och kunna le-
verera bra resultat samt ha stabil omsättning för att behålla sina kunder, då dessa är en 
förutsättning för företagets överlevnad. Medarbetarnas förtroende till företaget kan öka 
genom att arbeta med etiska frågor. En annan faktor som påverkar förtroendet är företa-
gets rykte, då gott rykte leder till ökat förtroende hos allmänheten. Därför är det viktigt 
att det inte står något negativt om företaget i tidningarna.  
 
Företagsledningens handlande är väldigt viktigt för förtroendet, eftersom det är ledningen 
som i slutändan har kundkontakt. Om ledningens handlande ger ett gott intryck leder det 
till ökat förtroende hos kunden. Ledningens handlande påverkar även starkt medarbetar-
nas handlande. Därför gäller det att ledningen agerar på det sättet som de vill att medar-
betarna ska agera. 
 
Den absolut viktigaste faktorn för att skapa förtroende på finansmarknaden är att ha en 
öppen och ärlig bild av företaget. 
 

• Vad gör Ni för att skapa förtroende för Ert företag? 
 

Kundernas förtroende är den mest väsentliga för WM-data AB, vilket man åstadkommer 
genom att få kunderna nöjda. Öberg tar upp tre faktorer som företaget ständigt arbetar 
med för att skapa förtroende hos kunderna, vilka är närhet, pålitlighet och resultat. Ge-
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nom närhet lyckas företaget skapa goda kundrelationer. Pålitlighet innebär att kunderna 
kan lita på att WM-data AB ska leverera det de förväntar sig, det vill säga att företaget 
levererat det de har kommit överens om med kunden. Slutligen med resultat menar WM-
data AB att kunderna ska tjäna på att köpa företagets produkter och tjänster. Företaget 
skapar även förtroende genom sitt goda rykte som bra och samarbetsvillig IT-leverantör.  
 
Företaget arbetar med att vara så öppet som möjligt mot analytiker och aktieägare, för att 
vara så förutsägbar som möjligt. Detta då öppenhet är en förutsättning för att analytiker 
och aktieägare ska kunna göra en egen bedömning av företaget. WM-data AB skapar 
även förtroende hos samtliga intressenter genom sina tydliga värderingar.  
 

• Vilka handlingar anser Ni kan sänka förtroendet för näringslivet? 
 

Förtroendet för näringslivet sjunker om media förmedlar en väldigt negativ bild av före-
tagen, kommunicerar ut höga ersättningsnivåer och felaktiga eller missvisande ekono-
miska resultat. Förtroendet sjunker även när ledande befattningshavare bryter mot etiska 
normer och sunt förnuft, uppträder girigt och har andra intressen än företagets bästa. 
 
WM-data AB:s ersättningsnivåer påverkar inte intressenternas förtroende för företaget 
eftersom WM-data AB:s ersättningsnivåer är väldigt modesta och okontroversiella, samt 
vid jämförelser med andra företag hamnar ofta i botten. 
 
Vid IT-kraschen år 2002 gick WM-data AB igenom en kris, då de ej kunde klara av ett 
stort kundprojekt. Detta ledde till att man ifrågasatte om företaget hade kontroll över sin 
verksamhet, vilket sänkte intressenternas förtroende. Krisen hanterades dock väl genom 
att företaget förklarade händelsen. Öberg menar att de befinner sig i en bransch som ej är 
krisfri, men det viktiga är dock att förklara kriserna. WM-data AB arbetar med olika me-
toder för att hanterar olika kriser, som är en del av IT-branschen. Företaget har även han-
terat krisen genom att ständigt redovisa kvartalsbokslut som inte innehåller missvisande 
siffror, för att övertyga omgivningen att det inte kommer att hända igen. 
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, i syfte att förmedla informatio-
nen om Ert företag? 

 
Den viktigaste kommunikationskanalen med våra kunder är våra konsulter, då dessa är 
WM-data AB:s budbärare för vad företaget är och står för. Alla medarbetare är dock vik-
tiga för att kunna kommunicera ut företagets bild och information. Företaget kommunice-
rar ut information till sina intressenter genom olika finansiella rapporter, presskonferen-
ser och möten med analytiker och investerar. Pressmeddelanden är en viktig kommunika-
tionskanal för WM-data AB:s kunder och medarbetare.  
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, för att kunna ta till Er de syn-
punkter som intressenterna har? 
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Kunder, investerare och medarbetare är de viktigaste intressenterna. Kundernas synpunk-
ter kommer företaget åt genom att ta del av konsulternas information, som närmaste 
gruppansvarig ska fånga upp.  
 
WM-data AB utför enkätundersökningar på sina kunder en gång per år för att utvärdera 
deras synpunkter om företaget. Enkätundersökningar utförs även på medarbetarna 1-2 
gånger om året för att ta till sig deras åsikter.  Dessutom genomförs det mun mot mun 
metoden, det vill säga en öppen dialog med intressenterna.  
 

• Vilken roll anser Ni att media har vad gäller allmänhetens bild, och förtro-
endet för Ert företag?  

 
Media har generellt en viktig och positiv roll, då omvärlden genom den får kännedom om 
förhållanden och företeelser inom företagen. Detta leder till att företagen pressas till att 
uppträda hederligt för att undvika negativ publicering.  
 
Om WM-data AB skrivs det mest i fackpress och inte i kvällspress, och för tillfället är 
bilden positiv. När det går dåligt blir bilden dock negativ, vilket är naturligt. En del tid-
ningar kan dock provocera, vilket WM-data AB upplevde när de tvingades säga upp me-
darbetare. En tidning förmedlade då en negativ och missvisande bild av företaget, men 
det har enligt Öberg inte påverkat intressenternas förtroende för att de vet vad WM-data 
AB står för.  
 

• Anser Ni att den bild media förmedlar stämmer väl överens med Er egen 
bild av företaget? 

 
Öberg anser generellt att den bild media förmedlar stämmer överens med hennes egen 
bild av företaget, men för tillfället skrivs det inte mycket om WM-data AB. Öberg anser 
att media är mestadels objektiv.  
 
Den svenska koden för bolagsstyrning 

• Enligt Förtroendekommissionen är det övergripande syftet med den svenska 
koden för bolagsstyrning att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag, 
vilket i sin tur ska främja förtroendet för näringslivet på global nivå. Anser 
Ni att tillämpningen av Koden kommer att uppfylla detta syfte för Ert före-
tag? 

 
Tillämpningen av Koden kommer inte att påverka WM-data AB, eftersom företagets sätt 
att driva verksamheten har ej påverkats till följd av Koden. Det enda Koden har påverkat 
är administrationen kring framställningen av den. Koden är inte så viktig för svenska in-
vesterare utan mer för utländska investerare, då svenska företag får en positiv stämpel på 
internationell nivå till följd av en samlad kod som de följer. Koden behövs ej för WM-
data AB eftersom bolaget har väldigt få utländska investerare. Öberg undrar även om 
några aktieägare kommer att ta till sig rapporteringen av Koden.  
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Generellt anser Öberg att ökad reglering förtydligar vad man gör och vad man vill uppnå. 
Det blir även lättare för investerare att förstå vad företaget arbetar med till följd av upp-
förande koder och gemensamma värderingar. För att höja förtroendet måste dock regler-
ingen göras så enkelt som möjligt att uppfylla samt att begripa. Ökad reglering ökar dock 
inte förtroendet i betydande utsträckning. 
 

• Kommer en tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning att påver-
ka Er ställning på kapitalmarknaden? 

 
Öberg anser inte att tillämpningen av Koden kommer att påverka WM-data AB:s ställ-
ning på kapitalmarknaden. Sverige blir inte lika anonymt på internationell nivå med hjälp 
av Koden, men eftersom WM-data AB har väldigt få utländska investerare är Koden helt 
irrelevant. 
 

• Enligt Förtroendekommissionen ökar den svenska koden för bolagsstyrning 
uppmärksamheten kring företagsledningarna. Hur tror Ni att det kommer 
att påverka Er företagsledning? 

 
Koden ökar uppmärksamheten kring ersättningar till bolagsledningen, men WM-data AB 
har haft ersättningsstrukturen och ersättningspolicyn uppe för godkännande i bolags-
stämman redan före Kodens tillkomst. Koden kommer därför inte att påverka företags-
ledning. Öberg menar vidare att bolagskoden har mer fokus på styrelsen än ledningen.   
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson   
 
Den 4 maj 2006 telefonintervjuade jag Carl-Olof Blomqvist som är chefsjurist och styrel-
sesekreterare för moderbolaget.  
 
Allmänt 

• Vad är din roll inom tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning? 
 
Carl-Olof Blomqvist har som chefsjurist och styrelsesekreterare det övergripande ansva-
ret för bolagsjuridik inklusive tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning 
som ju är en del av börsavtalet. 
 
Förtroende  

• Hur viktigt är intressenternas förtroende för Ert företag? 
 
Blomqvist menar att intressenternas förtroende är oerhört viktig för företaget, eftersom 
företaget ej kan vara framgångsrikt utan förtroende från sina intressenter. Framförallt är 
kundernas, anställdas, leverantörernas och aktiemarknadens förtroende viktigt för Erics-
son. Detta då inga affärer blir av utan kunder, inga leveranser utan leverantörer, inga 
goda prestationer utan anställda samt svårt att finansiera om aktiemarknaden ej har för-
troende för bolaget.  
 

• Vad anser Ni skapar förtroende? 
 
Vad företaget presterar och hur det kommunicerar med sina intressenter påverkar förtro-
endet. Tydlig kommunikation leder till ökat förtroende. Hos kunderna kan man skapa för-
troende genom att leva upp till det företaget har kommit överens om med kunden, eller 
genom att prestera bättre än vad kunden förväntar sig. Aktiemarknadens förtroende kan 
man bygga upp genom att företaget sköter sig väl och genom att lämna korrekt informa-
tion i tid. Leverantörernas förtroende bygger man upp bland annat genom att vara tydlig i 
sina krav och förväntningar och givetvis att leva upp till sina åtaganden.  
 
Företagsledningens handlande påverkar också förtroendet, då ledningen är den mest syn-
liga delen av företaget. Intressenternas förtroende för företaget ökar när ledningen sköter 
sig väl och uppträder i enlighet med aktiemarknadens och andra intressenters förvänt-
ningar. Även gott rykte skapar förtroende, då ryktet bygger på vad företaget har presterat 
och är en reflektion av verkligheten. En annan faktor som bygger upp förtroende är trans-
parens, men där finns det en gräns så att företaget inte lämnar information som skadar 
företagets konkurrenskraft. Det gäller att balansera informationen så att företaget är trans-
parent men inte lämnar information som kan skada bolaget. Det gäller även att se till att 
alla får tillgång till samma information och därför innehåller bland annat årsredovisnings-
lagen och börsavtalet regler om det sätt på vilket information ska lämnas.  
 

• Vad gör Ni för att skapa förtroende för Ert företag? 
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Ericsson har en ambition att ständigt göra bra ifrån sig. Företaget jobbar med att ha god 
kontakt med kunder och se till att leva upp till sina åtaganden och kundens förväntningar. 
Företaget uppfyller sina löften och åtaganden gentemot sina leverantörer, samt levererar 
korrekt och tydlig information till aktiemarknaden i tid. 
 

• Vilka handlingar anser Ni kan sänka förtroendet för näringslivet? 
 
Så kallade ”skandaler” såsom Enron sänker förtroendet för näringslivet, samt när media 
skapar bilder av företagen som inte är korrekta. Höga ersättningsnivåer är ett annat ämne 
som flitigt debatteras och kan givetvis sänka förtroendet för företaget, särskilt om det går 
dåligt för företaget. Blomqvist menar dock att intressenterna tolererar mer när det går bra 
för företaget, och att synen på ersättningsnivåerna naturligen är subjektiv. Det är svårt om 
ens möjligt att hitta klara objektiva kriterier. En del kan tycka att ledningen får för höga 
ersättningar och andra inte. Vidare hävdar Blomqvist att vi i Sverige generellt har lägre 
ersättningar till ledande befattningshavare än i resten av Europa och USA. Ekonomisk 
information som är felaktig eller missvisande sänker förtroendet kraftigt. Den ekonomis-
ka information som noterade företag ska lämna är starkt reglerad och om företagen bara 
följer reglerna ska inte den ekonomiska informationen vara ett problem. Man ska komma 
ihåg att till exempel vad som hände i Enron inte berodde på otillräckliga regler, utan att 
man inte följde reglerna.  Den största faktorn som påverkar förtroendet är företagets re-
sultat, då bra resultat ökar intressenternas förtroende och dåligt resultat sänker förtroendet. 
 
Blomqvist menar att Ericsson har en mycket tydlig ambition att i alla avseenden följa gäl-
lande regler och att leva upp till intressenternas rimliga förväntningar och det tycker han 
att Ericsson sköter väl. 
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, i syfte att förmedla informatio-
nen om Ert företag? 

 
Ericsson kommunicerar med sina olika intressenter genom många olika kommunika-
tionskanaler. De huvudsakliga kanalerna är kommunikation enligt börsernas regler, bo-
lagsstämman och pressen. Därutöver har företaget kontinuerlig kommunikation genom 
sin funktion Investor Relations, ofta med analytiker för att besvara deras frågor och fun-
deringar. 
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, för att kunna ta till Er de syn-
punkter som intressenterna har? 

 
Ericsson kommunicerar ständigt med sina intressenter genom olika 
kommunikationskanaler för att ta till sig deras åsikter. Företaget träffar ofta aktieägare 
och andra intressenter, och är väldigt lyhört till deras synpunkter. Det utförs även en hel 
del kund- och marknadsökningar både på Ericssons uppdrag och på uppdrag av 
oberoende institut.  

• Vilken roll anser Ni att media har vad gäller allmänhetens bild, och förtro-
endet för Ert företag?  
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Stor betydelse, då allmänheten i regel inte har annat att utgå från än att vad som sägs och 
står i media är korrekt. Enligt Blomqvist har media både en positiv och en negativ effekt 
på företagets image, då media inte alltid ger en saklig och korrekt bild samt många gång-
er förstärker bilden av företaget. Medias effekt på företaget varierar över tiden beroende 
på hur det går för företaget. Media hade nog en negativ effekt på Ericsson under den all-
männa nedgången i telekommunikationsindustrin 2001-2003, men har idag en positiv ef-
fekt då företaget visar goda resultat.  
 

• Anser Ni att den bild median förmedlar stämmer väl överens med Er egen 
bild av företaget? 

 
Många gånger inte, på grund av att media ofta förmedlar fragmenterade samt ej helt kor-
rekta eller fullständiga uppgifter. Media försöker nog att vara objektiv, men lyckas inte 
alltid då media inte har tillgång till all information och inte alltid förstår helheten.  
 
Den svenska koden för bolagsstyrning 

• Enligt Förtroendekommissionen är det övergripande syftet med den svenska 
koden för bolagsstyrning att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag, 
vilket i sin tur ska främja förtroendet för näringslivet på global nivå. Anser 
Ni att tillämpningen av Koden kommer att uppfylla detta syfte för Ert före-
tag? 

 
Koden kan delvis uppfylla detta syfte för Ericsson. En etablerad svensk kod kan främja 
förtroendet på nationell nivå, men har knappast betydelse på internationell nivå enligt 
Blomqvist. Det visar sig till exempel att många utländska aktieägare och analytiker inte 
ens bryr sig om att ta reda på vilka regler som finns i den svenska koden, och när man 
bedömer corporate governance utgår man istället från olika utländska regler som inte alls 
passar eller inte ens kan tillämpas i Sverige. Bland annat har det visat sig på årets bolags-
stämmor vad till exempel gäller styrelseval. 
 
Generellt anser Blomqvist att ökad reglering delvis kan främja förtroendet eftersom det är 
bra att ha en etablerad standard, men då måste regelverken vara harmoniserade med var-
andra. Idag är inte regelverken harmoniserade. Till exempel överlappar vissa av Kodens 
regler i börskontrakten, till exempel styrelsens oberoende. Regelmakarna borde ha mera 
en öppen dialog med varandra och med företagen så att reglerna i praktiken kan fungera 
som tänkt är och bli till större hjälp för alla intressenter. En del av nuvarande regler tyng-
er avsevärt administrationen utan att man ser något motsvarande värde för bolagsstyr-
ningen. 
 

• Kommer en tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning att påver-
ka Er ställning på kapitalmarknaden? 

 
En tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning kommer nog inte att påverka 
Ericssons ställning på kapitalmarknaden eftersom företaget i allt väsentligt redan innan 
Kodens tillkomst följde Kodens bestämmelser. Corporate governance frågor har interna-
tionellt varit aktuella sedan länge och en effektiv och god bolagsstyrning är eftersträvans-



Fenomenet Förtroende   Bilaga 
 

 57

värd oaktat regelverken. Ericsson har ett mycket spritt aktieägande även internationellt 
och tar självklart intryck även av den utveckling som sker utomlands.  Skulle Ericsson 
däremot börja avvika från Koden i något väsentligt avseende utan att det finns godtagbara 
skäl, skulle det nog påverka företaget negativt. 
 

• Enligt Förtroendekommissionen ökar den svenska koden för bolagsstyrning 
uppmärksamheten kring företagsledningarna. Hur tror Ni att det kommer 
att påverka Er företagsledning? 

 
Företagsledningen kommer nog inte att påverkas så mycket eftersom Ericsson och dess 
företagsledning sedan länge varit föremål för ganska stor uppmärksamhet. Blomqvist 
menar dock att det är viktigt att det inte blir för mycket fokus på Koden och den admi-
nistration den medför så att företagets verksamhet och strategi blir lidande. Det har ägnats 
mycket tid och resurser åt Koden och corporate governance i allmänhet under senare år, 
men över tiden är det viktigt att det blir en rimlig och balanserad tillämpning av olika reg-
ler så att inte den operativa verksamheten och företagets strategier blir lidande. Det finns 
nog grund att tro att till exempel den svenska koden under senaste året hos många företag 
så att säga tagit tid från operationella och strategiska frågor. Så blir det nog många gånger 
när det sker förändringar som kommer så mycket i allmänt fokus som corporate gover-
nance har gjort, men det är viktigt att inte verksamheten blir på något sätt åsidosatt.  
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Axfood AB 
 
Den 5 maj 2006 telefonintervjuade jag Karin Hygrell-Jonsson som är koncernekonomi-
chef på Axfood AB.  
 
Allmänt 

• Vad är din roll inom tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning? 
 

Karin Hygrell-Jonsson är koncernekonomichef på Axfood AB, och huvudansvarig för 
bokslut. Hon är ansvarig för att framställningen av Koden är korrekt i årsredovisningen, 
och även ansvarig för projektet som berör den interna kontrollen tillföljd av Koden. 
 
Förtroende  

• Hur viktigt är intressenternas förtroende för Ert företag? 
 
Hygrell-Jonsson menar att intressenternas förtroende för företaget är viktigt, eftersom 
förtroendet är en förutsättning för behållningen av dessa. Den viktigaste intressenten för 
Axfood AB är kunderna, då företaget ej kan överleva utan sina kunder. 
 

• Vad anser Ni skapar förtroende? 
 

Öppenhet, ärlighet och tydlig kommunikation leder till ökat förtroende. Genom att följa 
lagstiftningen, leverera bra produkter och stå för det man lovar skapar man förtroende. 
När företagen står för det de lovar leder det till att företagen får ett gott rykte, vilket i sin 
tur bygger upp förtroendet.  
 

• Vad gör Ni för att skapa förtroende för Ert företag? 
 

Genom att vara öppna mot marknaden och analytikerna skapar vi förtroende för Axfood 
AB. Företaget skapar även förtroende genom att ha fräscha butiker, bra mat och bra priser. 
Axfood AB levererar alltid korrekt och tydlig information. 
 

• Vilka handlingar anser Ni kan sänka förtroendet för näringslivet? 
 

Förtroendet sjunker om företagen inte håller det de lovar och levererar missledande och 
felaktig information samt felaktiga varor. 
 
Axfood AB fick negativ publicering då media gick ut med att företaget har under 1 % 
fläskkött i hamburgare med nötfärs, vilket var felaktig information. Företaget hanterade 
det väl, genom att snabbt gå ut med information om händelsen. Axfood AB informerade 
allmänheten att köttet var 100 % nötfärs, och förklarade klart och tydligt orsaken bakom 
det felaktiga resultatet på undersökningen samt hur det ska åtgärdas.  
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, i syfte att förmedla informatio-
nen om Ert företag? 
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Genom bolagsstämman, årsredovisningar, pressmeddelanden, presentationer via video-
kamera samt annonser och TV-reklam. Företagsledningen har även kontinuerligt möten 
med analytiker för att besvara deras frågor och funderingar.  
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, för att kunna ta till Er de syn-
punkter som intressenterna har? 

 
Genom tvåvägskommunikation, dialog med analytikerna samt kundundersökningar. Ax-
food AB har även ett styrverktyg som kallas för Kompassen, där en del av styrparamet-
rarna är anonyma kunder som månadsvis handlar i butiken för att få reda på hur kunderna 
har det och hur de blir omhändertagna i butikerna. 
 

• Vilken roll anser Ni att media har vad gäller allmänhetens bild, och förtro-
endet för Ert företag? 

 
Media har en viktig roll vad gäller allmänhetens bild och förtroende för Axfood AB. Där-
för gäller det att ha en god relation med media. Hygrell-Jonsson anser att media har både 
en positiv och en negativ effekt på företagen beroende på budskapet som man vill för-
medla. Media kan ha en negativ effekt på företagen generellt, då informationen många 
gånger förvanskas. 
 

• Anser Ni att den bild median förmedlar stämmer väl överens med Er egen 
bild av företaget? 

 
Avstår. 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning 

• Enligt Förtroendekommissionen är det övergripande syftet med den svenska 
koden för bolagsstyrning att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag, 
vilket i sin tur ska främja förtroendet för näringslivet på global nivå. Anser 
Ni att tillämpningen av Koden kommer att uppfylla detta syfte för Ert före-
tag? 

 
Hygrell-Jonsson anser inte att Koden har påverkat Axfood AB, då företaget till stor del 
följde Koden redan innan den kom till. Företaget ligger långt fram vad gäller Kodens be-
stämmelser och har alltid varit öppet med sina siffror.  
 

• Kommer en tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning att påver-
ka Er ställning på kapitalmarknaden? 

 
Tillämpningen av Koden kommer inte att påverka Axfood AB, eftersom Koden inte har 
lett till några stora skillnader för företaget. 
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• Enligt Förtroendekommissionen ökar den svenska koden för bolagsstyrning 
uppmärksamheten kring företagsledningarna. Hur tror Ni att det kommer 
att påverka Er företagsledning? 

 
Det tror inte Hygrell-Jonsson, eftersom det var väldigt mycket fokus på ledningen redan 
innan Koden kom till. Skillnaden med Koden är att styrelsens ansvar förtydligas. 
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SAAB AB 
 
Den 5 maj 2006 telefonintervjuade jag Anne Gynnerstedt som är chefsjurist och sekrete-
rare i styrelsen på SAAB AB.  
 
Allmänt 

• Vad är din roll inom tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning? 
 

Anne Gynnerstedt arbetar som chefsjurist och är sekreterare i styrelsen på SAAB AB. 
Gynnerstedt har det övergripande ansvaret för implementeringen av Koden, och skriver 
bolagsstyrningskoden. Hon för protokoll på alla möten samt ansvarar för vad styrelsen 
ska ta upp på mötena i corporate governance frågor.   
 
Förtroende  

• Hur viktigt är intressenternas förtroende för Ert företag? 
 
Gynnerstedt menar att det är oerhört viktigt för alla börsnoterade företag att marknaden 
hyser förtroende för dem, då börsnoterade företag är beroende av sina aktieägare och ana-
lytiker. Det måste finnas ett förtroende på marknaden, för att det ska vara värt att investe-
ra. 
 

• Vad anser Ni skapar förtroende? 
 
Det finns många faktorer som påverkar förtroendet beroende på vad det är för typ av 
företag enligt Gynnerstedt. SAAB AB är inte något konsumentföretag utan ”business to 
business” företag och samverkar mycket med regeringar och stater.  
 
Den huvudsakliga faktorn som skapar förtroende är att generera vinster till sina aktieäga-
re, då investerarna måste känna att det är lönsamt och tryggt att investera i företaget. Bo-
lagen måste även kommunicera med marknaden på ett sätt som inger förtroende, och att 
informationen som förmedlas stämmer väl överens med verkligheten. Det är viktigt att 
företagen är transparenta och svarar öppet på frågor och inte gömmer något, då öppenhet 
är en förutsättning för förtroendet på marknaden. Här kan Koden påverka något, men 
Gynnerstedt menar att Koden påverkar förtroendet marginellt.  
 
Företagen måste vara intressanta, då intressanta bolag lyckas behålla samt attraherar nya 
medarbetare. Företagsledningen måste ha en bra profil utåt och agera konsekvent. Före-
tagen måste dessutom kunna hantera kriser och ha förtroende skapande produkter.  
 

• Vad gör Ni för att skapa förtroende för Ert företag? 
 
Levererar delårsrapporter som innehåller fullständig information och har en hemsida där 
intressenter har tillgång till omfattande information om SAAB AB. Företaget släpper 
pressmeddelanden så fort något uppstår som kan påverka förtroendet. VD:n och ekono-
miavdelningen kommunicerar kontinuerligt med analytikerna i Sverige, Europa och USA. 
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• Vilka handlingar anser Ni kan sänka förtroendet för näringslivet? 

 
Grovt oetiska beteenden, kontinuerligt grovt missvisande eller felaktig ekonomisk infor-
mation, extremt höga ersättningsnivåer samt skandaler som till exempel kartellbildningar 
och mutor sänker förtroendet för näringslivet. Gynnerstedt poängterar dock att Sverige 
har låga ersättningsnivåer, särskild på styrelsenivå, i förhållande till ansvar och prestation. 
Diskussionerna kring ersättningsnivåerna kan gå fel och överdrivas. Hon menar även att 
aktiekursen påverkas marginellt av dåligt publicitet så länge företaget genererar bra vins-
ter. 
 
Enligt Gynnerstedt har inte SAAB AB blivit drabbad av något liknande. Möjligtvis när 
ett JAS plan kraschade under en flygvisning under 1990-talet. Denna händelse skedde 
dock för ett tag sen och företaget har kunnat bevisa i efterhand att den flygmodellen har 
haft färre incidenter än andra stridsflygplan. 
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, i syfte att förmedla informatio-
nen om Ert företag? 

 
Genom pressmeddelanden, rapporter, hemsidan, bolagsstämman och möten med analyti-
kerna. 
 

• Hur kommunicerar Ni med era intressenter, för att kunna ta till Er de syn-
punkter som intressenterna har? 

 
SAAB AB har en bra kundrelation, och håller kontinuerligt mässor och visningar i syfte 
att förmedla och erhålla information. Intressenternas syn reflekteras genom aktiekursen 
och till viss del genom media. Gynnerstedt menar att allt som förmedlas via media inte är 
korrekt, då media är problemorienterad eftersom problem är intressantare nyheter.  
 

• Vilken roll anser Ni att media har vad gäller allmänhetens bild, och förtro-
endet för Ert företag?  

 
Media har en stor roll vad gäller allmänhetens bild och förtroendet för SAAB AB, men 
Gynnerstedt poängterar att konsumentföretag förmodligen är mer direkt beroende av den. 
Media har både en negativ och en positiv effekt på företagen. För att lyckas förmedla en 
positiv bild av sin verksamhet bör företagen ständigt utnyttja och arbeta med media. Ne-
gativa händelser förmedlas dock negativt i media, vilket är naturligt. SAAB AB arbetar 
ständigt med att förmedla ett positivt budskap via media.  
 

• Anser Ni att den bild median förmedlar stämmer väl överens med Er egen 
bild av företaget? 

 
Bilden av företaget stämmer väl överens utomlands men inte i Sverige, eftersom det har 
varit betoning på det negativa och inte på det positiva här hemma. SAAB AB har bidragit 
till att göra Sverige till ett högteknologiskt land och verksamheten har skapat spinn-offs, 
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såsom personbilar och lastvagnar som bidragit till att skapa många arbeten i Sverige, vil-
ket inte har betonats. Betoning har istället lagts på det negativa, till exempel att JAS pla-
nen kostat för mycket skattepengar. 
 
Den svenska koden för bolagsstyrning 

• Enligt Förtroendekommissionen är det övergripande syftet med den svenska 
koden för bolagsstyrning att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag, 
vilket i sin tur ska främja förtroendet för näringslivet på global nivå. Anser 
Ni att tillämpningen av Koden kommer att uppfylla detta syfte för Ert före-
tag? 

 
Tillämpningen av Koden leder inte till någon större skillnad för SAAB AB, då många 
delar av Koden tillämpades redan innan Kodens tillkomst. Den enda skillnaden är att fö-
retaget behöver förklara mer i årsredovisningen och arbeta mer strukturerat med interna 
kontrollen.  
 
Att Koden kommer att främja förtroendet för näringslivet är Gynnerstedt tveksam till. 
Hon menar även att Koden i längden inte kommer att kunna förhindra nya skandaler, där-
för att de som vill bryta mot reglerna alltid kan hitta sätt att kringgå regleringarna.  
 
Gynnerstedt hävdar att Koden kan främja förtroendet för mindre börsnoterade bolag, men 
det kan ställa till problem för dem då administrationen kring Koden är resurskrävande. 
Hon undrar därför om kostnaden för Kodens framställning för mindre börsnoterade bolag 
är försvarbart.  
 

• Kommer en tillämpning av den svenska koden för bolagsstyrning att påver-
ka Er ställning på kapitalmarknaden? 

 
Tillämpningen av Koden kommer inte att påverka SAAB AB: s ställning på kapitalmark-
naden, då företaget följde de flesta delarna av Koden redan innan den kom till. Företag 
som avviker från Koden kan kanske påverkas negativt, vilket inte SAAB AB gör. 
 

• Enligt Förtroendekommissionen ökar den svenska koden för bolagsstyrning 
uppmärksamheten kring företagsledningarna. Hur tror Ni att det kommer 
att påverka Er företagsledning? 

 
Det kommer inte att påverka företagsledningens handlande, men det blir större fokus på 
bolagsstyrningen till följd av Koden eftersom styrelsen och ledningen nu måste tänka mer 
på corporate governance frågor. 
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Bilaga 3 
 
1. Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Bolagsstyrning handlar om att styra bolag på ett sätt som uppfyller ägarnas krav på av-
kastning på det investerade kapitalet, och därigenom främja samhällsekonomins effektivi-
tet och tillväxt. Förtroendekommissionen har i sin analys av näringslivets förtroendefrå-
gor identifierat brister i bolagsstyrning som en bidragande faktor till fler av de förtroen-
dekritiska företeelser som uppkommit. Till följd av detta framställde Förtroendekommis-
sionen, i samverkan med ett antal organ och organisationer från näringslivet, en svensk 
kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130). Här nedan presenterar jag en förkortning av den 
svenska koden för bolagsstyrning hämtad ur SOU 2004:130.  
 
1.1 Inledning  
  
Under de senaste decennierna har en snabb utveckling skett inom bolagsstyrningsområdet. 
Detta har lett till uppkomsten av mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, så kallade ko-
der, för bolagsstyrning i ett stort antal länder. Även på ett internationellt plan har vissa 
gemensamma riktlinjer för bolagsstyrning utarbetats, bland annat inom OECD och EU. 
Med den nu presenterade Koden får Sverige en motsvarande regelsamling.   
 
Det har inte saknats regler och riktlinjer för bolagsstyrning i Sverige, däremot har vi hit-
tills inte haft någon samlad kod inom detta område. Aktiebolagslagen ligger som grund 
för den svenska bolagsstyrningen. Förtroendekommissionen och ett antal organisationer 
och organ i näringslivet ansåg att det fanns ett behov av att utifrån befintliga regler och 
traditioner göra en mer heltäckande sammanställning av vad som kan sägas utgöra god 
svensk sed för bolagsstyrning. Detta även för att på vissa områden höja ambitionsnivån 
över gällande praxis.  
 
Syfte och principiella utgångspunkter 
Det övergripande syfte med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. 
Även om Koden främst vänder sig till aktiemarkandsbolagen kommer en mer utvecklad 
bolagsstyrning i dessa bolag att vara en förebild för andra kategorier av företag. Detta är i 
sin tur ägnat att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft och främja förtroen-
det på den svenska aktiemarknaden och i det svenska samhället i stort, enligt kodgruppen.  
Koden är även till för att öka kunskapen om och förtroendet för svensk bolagsstyrning 
hos de utländska investerarna, och därmed främja det svenska näringslivets tillgång till 
utländskt riskkapital på goda villkor. 
 
Några vägledande principer för Kodgruppens arbete har varit att:  
 
• skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll 
• skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning  
• skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontrollorga-
nen 
• värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas 
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• skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt 
 
Målgrupp: 
Frågor om bolagsstyrning har sin främsta betydelse i bolag med en bred ägarspridning. 
Till en början gäller Koden för samtliga svenska bolag på A-listan samt O-listan med ett 
marknadsvärde över tre miljarder kronor, för att efter några år bredda tillämpningen till 
börsens samtliga bolag. Även andra bolag rekommenderas att implementera Koden, då 
kodgruppen anser att Koden kommer att anses som ett kvalitetsmärke som allt fler mark-
nadsplatser och bolag kommer att önska rätta sig efter. 
 
Följ eller förklara: 
Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och 
bygger på principen att följa eller förklara (comply or explain). Detta innebär att företa-
gen antingen ska följa Kodens bestämmelse eller förklara och motivera avvikelserna. Bo-
lag som avviker från Kodens regler, utan att ange rimliga motiv för detta, riskerar att 
drabbas av försämrat förtroende på aktiemarknaden, vilket i sin tur kan inverka på bola-
gets värde. 
 
Innehåll och form 
Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt samt indirekt styr bolaget. 
Detta tar sig uttryck i ett antal regler avseende såväl de enskilda bolagsorganens organisa-
tion och arbetsformer som samspelet mellan organen. Dessutom ges riktlinjer för bolagets 
rapportering till ägare, kapitalmarknad och omvärld i övrigt.  Kodens regler utgör en på-
byggnad på främst aktiebolagslagens bestämmelser om bolagets organisation, men även 
på den relativt omfattande självreglering som finns inom bolagsstyrningsområdet. 
 
Frågor om revisionsarbetet och om aktiemarknadens spelregler och funktionssätt behand-
las inte och inte heller bolagets förhållande till kunder, anställda eller omvärld i övrigt. 
Dessa frågor har ansetts falla utanför ramen för begreppet bolagsstyrning. Kodens regler 
är utformade som anvisningar för bolaget. Det innebär att de i de flesta fall kan sägas 
vara riktade till styrelsen, men vissa regler riktar sig till bolagsstämman, revisorerna re-
spektive verkställande direktören.  Dessa organ förutsätts således i Kodens mening utgöra 
en del av bolaget. 
 
1.2 Svensk bolagsstyrning i internationell belysning 
 
Den svenska modellen för bolagsstyrning ansluter i sina huvuddrag till de modeller som 
tillämpas i flertalet utvecklade länder. Samtidigt uppvisar den, bland annat till följd av 
delvis annorlunda ägarstruktur och traditioner samt lagstiftning och annan reglering på 
området, vissa särdrag som måste tas i beaktande vid utformningen av en svensk kod för 
bolagsstyrning. 
 
1.3 Ägarroll och ägaransvar 
 
Ägare som tar ansvar för företagens utveckling är ett viktigt inslag i en fungerande mark-
nadsekonomi. Aktieägarna svarar för näringslivets riskkapitalförsörjning, men bidrar 
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också till effektivitet och förnyelseförmåga i enskilda företag och i näringslivet som hel-
het genom att utöva inflytande via bolagsstämman liksom genom köp och försäljning av 
aktier. 
 
Ägare med stora aktieinnehav i aktiemarknadsbolag bör tillvarata möjligheten att via bo-
lagsstämman utöva inflytande i bolaget, bland annat vid val av bolagets styrelse och ha 
en genomtänkt policy för hur inflytandet i bolaget skall utövas. Genom aktieägarnas akti-
va stämmodeltagande främjas en sund maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning i 
bolagen. 
 
Ägare i aktiemarknadsbolag har ett särskilt ansvar att inte missbruka sin ägarmakt till 
skada för bolaget eller andra aktieägare. Institutionella aktieägare av typen pensionsfon-
der, livförsäkringsföretag, aktiefonder, investmentbolag etc. bör offentliggöra sin ägarpo-
licy och genom denna upplysa investerarna om sin investeringsfilosofi samt om sina 
principer för utövande av aktiernas rösträtt. 
 
1.4 Regler för bolagsstyrning: 
 
Bolagsstämma  
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta be-
slutande organ. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett aktivt utövande av ägar-
inflytande bör bolagsstämman genomföras på ett sådant sätt att en så hög andel som möj-
ligt av totalantalet aktier och röster kan vara företrädd på stämman och att ett aktivt del-
tagande från närvarande aktieägares sida i diskussion och beslutsfattande underlättas.    
 
Bolaget skall senast i samband med tredje kvartalsrapporten, och så snart styrelsen beslu-
tat att hålla extra bolagsstämma, offentliggöra när och på vilken ort stämman kommer att 
hållas. Uppgiften skall från samma tidpunkt återfinnas på bolagets hemsida. 
 
Bolaget skall inför varje bolagsstämma, om så är motiverat av ägarkretsens sammansätt-
ning och med beaktande av vad som är ekonomiskt försvarbart, ge aktieägarna möjlighet 
att med hjälp av modern kommunikationsteknik följa eller delta i stämman från annan ort 
inom eller utom landet. 
 
Bolagets valberedning skall lämna förslag till ordförande vid ordinarie bolagsstämma.  
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Protokoll från senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra stämma skall 
återfinnas på bolagets hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas.  Om 
så är motiverat av ägarkretsens sammansättning, skall protokollet även översättas till an-
nat språk än svenska. 
 
Tillsättning av styrelse och revisor:  
Bolagsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom 
en av ägarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla aktieägare möjlig-
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het att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsätt-
ningar för väl underbyggda beslut. 
 
Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsätt-
ningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ären-
den. 
 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete. 
 
Förslag till tillsättning av revisor skall lämnas av bolagets valberedning eller av en för 
revisorstillsättningen särskilt utsedd valberedning. 
 
Styrelsens 
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenhe-
ter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses 
på bästa möjliga sätt. 
 
Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompeten-
ser och erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för 
att styrelsen effektivt och självständigt skall kunna förvalta bolagets angelägenheter. Sty-
relsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av bolagets verksam-
het och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Styrelseledamot skall utses för ett år i ta-
get. 
 
Finansiell rapportering 
Styrelsen ansvarar för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse 
med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. 
 
Intern kontroll och internrevision: 
Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 
ägarnas investering och bolagets tillgångar. 
 
Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor: 
Styrelsen ansvarar för att bolaget har ett formaliserat och transparent system som säker-
ställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen ef-
terlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls. 
 
1.5 Bolagsledning 
 
Verkställande direktörens uppgifter: 
Verkställande direktören har en särskild roll i styrelsearbetet, oavsett om denne är leda-
mot av styrelsen eller inte. Verkställande direktören skall rapportera till styrelsen om bo-
lagets utveckling, vars föredragande och förslagsställare i frågor som beretts inom bo-
lagsledningen samt förse styrelsen med information som underlag för dess arbete.  
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Ersättning till bolagsledningen: 
Styrelsens ansvar är att ha en formaliserad och för samtliga ledamöter transparent process 
för bolaget. Detta för att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor 
för bolagets ledning samt besluta om verkställande direktörns ersättning och övriga an-
ställningsvillkor.  
 
1.6 Information om bolagsstyrning 
 
Till bolagets årsredovisning skall fogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Av 
rapporten skall framgå om den är granskad av bolagets revisor. Bolaget skall i bolags-
styrningsrapporten ange att Koden tillämpas av bolaget samt översiktligt beskriva hur 
bolaget tillämpat Koden under det senaste räkenskapsåret. Bolaget skall ange vilka regler 
i Koden det avvikit från. Skälen för varje avvikelse skall tydligt redovisas. I bolagsstyr-
ningsrapporten skall upplysningar lämnas om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kva-
liteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets revisor. 
 
Rapport om intern kontroll: 
Till bolagets årsredovisning skall fogas styrelsens rapport om den interna kontrollen samt 
revisorns granskningsberättelse över denna rapport. 
 
Information på hemsidan: 
Bolaget skall på sin hemsida ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor, där in-
formation som ingår i bolagsstyrningsrapporten löpande skall uppdateras och återfinnas 
tillsammans med övrig information som krävs enligt Koden. 
 


