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Sammanfattning 
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Författare: Daniel Grundberg och Gabriel Kargaryani 
Handledare: Johan Adolphson 
 
Titel: Svensk kod för bolagsstyrning: Är bankernas bolagsstyrningsrapporter 
förtroendeingivande? 
 
Bakgrund: Allt fler skandaler kring bolagsstyrningar har inträffat på senare år vilket 
har medfört att de flesta länderna utvecklat koder för hur redovisningen av 
bolagsstyrning skall ske. I bolagsstyrningsrapporterna skall det vara möjligt att utläsa 
hur styrelsen har arbetat under året.  
 
Problemformulering: Kan förtroendet för bankernas styrelser öka genom 
tillämpandet av Svensk kod för bolagsstyrning? 
 
Syfte: Syftet är att för författarna undersöka hur förtroendet för svenska banker kan 
påverkas genom en bolagsstyrningsrapport.   
 
Avgränsningar: Författarna har valt att inrikta sig på de fyra största bankerna i 
Sverige. Den studerade perioden är bolagsstyrningsrapporterna för verksamhetsåret 
2006. Att analysen utfördes på de fyra största bankernas rapporter beror på att de har 
en central roll i näringslivet och därför måste inta en förtroende ingivande roll i 
samhället.  
 
Metod: Uppsatsen präglas av sin kvalitativa ansats då data som studerats är i form av 
rapporter presenterade av företagen. Det finns dock kvantitativa inslag uppgifter om 
bland annat arvoden presenteras i matriser och tabeller. Empirin baseras på bankernas 
bolagsstyrningsrapporter och tolkningen av dessa utifrån författarnas perspektiv. 
Uppsatsen har ett stort inslag av ett hermeneutiskt synsätt då slutsatserna bygger på 
förståelse av de analyserade bolagsstyrningsrapporterna.  
 
Slutsatser: Undersökningen visar att en välskriven bolagsstyrningsrapport är ett 
verktyg för att generera, bevara och stärka förtroendet för företag som tillämpar 
koden. 
 
Nyckelord: Trust, Förtroende, Bolagsstyrningsrapport, Styrelser, Skandaler, Banker, 
Svensk kod för bolagsstyrning. 
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Abstract 
 
Bachelor thesis in Business Administration and Economics, 10 credits 
Stockholm University, spring term 2007 
 
 
Title: Swedish code of Corporate Governance � Does the banks Corporate    
Governance reports inspire trust? 
 
Background: In recent years the financial markets in Sweden and abroad, have been 
characterized by an increasing number of corporate governance scandals. As a result 
most countries in Europe have developed Codes for Corporate Governance to enhance 
the transparency of companies Corporate Governance. The purpose with the Code is 
to elucidate the boards work and compensation.    
 
Problem: Can the markets trust toward a company increase if they report according 
to the Swedish Code of Corporate Governance?  
 
Purpose: The purpose is to examine whether the Governance reports of Swedish 
banks can affect trust from the perspective of the authors.  
 
Methodology: The Methodology chosen for this thesis is a qualitative method, 
because the data is collected from Corporate Governance reports, which have been 
interpreted and studied. Four mayor Swedish banks were analysed and the empirical 
findings have been compared and analysed through the theoretical framework in the 
thesis. The thesis is characterized by its hermeneutical approach since the conclusion 
is based on understanding rather than explaining.  
 
Conclusion: The authors come to the conclusion that a consumer of a corporate 
governance report will be able to tell wheatear the company have made an effort to 
make a good report or not. A well written report can be a tool to keep or gain trust 
from its readers. 
 
 Keywords: Trust, Governance reports, Boards, Scandals, Banks, Swedish Code of 
Corporate Governance  
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1. Inledning 
Kapitlet kommer att kort beskriva aspekter kring förtroende och en bakgrund till 
svensk kod för bolagsstyrning. Avsnittet följs upp med en problemdiskussion som 
mynnar ut i uppsatsens frågeställning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
uppsatsens syfte samt avgränsning. 

1.1. Bakgrund 
Aristoteles diskuterade på sin tid om förtroende, han beskrev det som villkorslöst och 
frivilligt till en partner eller vän. Aristoteles menade att en relation där båda parter har 
stort förtroende för varandra först och främst ska bestå av kärlek och hänsyn till sin 
vän1. Socialt kapital är ett kapital som uppstår genom tillgängligheten av sanning och 
förtroende i en grupp eller delar av ett samhälle, ett exempel på en grupp i vilken 
medlemmarna har stort förtroende för varandra är i familjer.  
 
Fukuyuma skriver att det är viktigt att ta hänsyn till det �sociala kapitalet� i 
organisationer och att kunna beakta det i organisationskulturen2. Han definierar 
socialt kapital som �the ability of people to work together for common purposes in 
groups and organizations�. Kärnan i det sociala kapitalet ligger enligt Fukuyama, i 
den kompetens och kunskap som innehas, samt den sociala kommunikationen 
arbetarna har sinsemellan. Den sociala associationen mellan medarbetarna är inte bara 
viktig i den ekonomiska karriären utan är en stor del av den vardagliga sociala 
samvaron som kan bidra till tillit och förtroende för varandra. Människors förmåga att 
socialisera och kommunicera med varandra beror på i hur hög grad samhällen har 
gemensamma normer och hur de är villiga att anpassa sina individuella intressen efter 
större grupper. Ur dessa gemensamma värderingar kommer förtroende vilket 
Fukuyama menar har ett stort, mätbart ekonomiskt värde. Förtroendet i näringslivet 
byggs upp av gemensamma värderingar och normer som lagar och religioner men 
också av sekundära normer som professionella standarder och koder i arbetet. 
Fukuyama tar upp exemplet: �we trust a doctor not do us deliberate injury because we 
expect him or her to live by the Hippocratic oath and the standards of the medical 
profession�3.  Författarna anser att citatet ovan om läkarnas kompetens illustrerar ett 
exempel på en situation där förtroende är viktigt för yrkesmannen i fråga, därför att 
det kan komma att handla om liv eller död, skulle läkarkåren förlora sitt förtroende 
från allmänheten så skulle folk, enligt författarna, ifrågasätta läkarnas råd och 
ordinationer.  
 
Kontraktsbaserade och vinstgivande associationer är uppbyggda för att generera 
förtroende mellan inblandade parter. Men enligt Fukuyama är de mest effektiva och 
produktiva organisationerna de som bygger upp sitt förtroende för varandra genom 
gemensamma etiska värderingar. Organisationen behöver inte uppföljning och 
ledning, utan fungerar genom att dess medlemmar har förtroende för varandra4. 
 
Begreppet förtroende är väldigt viktigt för den som önskar köpa aktier eller göra 
andra investeringar i företag. Investerare funderar på frågeställningar som �How do 
the suppliers of finance get managers to return some of the profits to them?� och 

                                                
1 http://www.open2.net/trust/hall_of_fame/aristotle1.htm (2007-04-18) 
2 Fukuyama, F, 1996, s 10  
3 Fukuyama, F, 1996 
4 Fukuyama, F, 1996, s 26  
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�How do they make sure that managers do not steal the capital they supply or invest it 
in bad projects?�5 När ordet förtroende dyker upp i samband med bolagsstyrning 
(corporate governance) kan det ofta relateras till två kriterier. Första kriteriet är att 
ledarna ska utföra uppdrag och ta ersättning enligt god sed. Det andra kriteriet är att 
ledarna är kompetenta nog för att administrera resurserna på ett vinstgivande sätt6. 
Dasgupta diskuterar att: �[t]rust is central to all transactions and yet economists rarely 
discuss the notion� vidare menar han att �For trust to be developed between 
individuals they must have repeated encounters, and they must have some memory of 
previous experiences. Moreover, for honesty to have potency as a concept there must 
be some cost involved in honest behaviour. And finally, trust is linked with 
reputation, and reputation has to be acquired� han påpekar ävan att �[i]f the incentives 
are `right´ even a trustworthy person can be relied upon to be untrustworthy�7 
Corporate governance är således en fråga om förtroende, vem ska styra bolaget vem 
har kompetens att göra det? Hur ska han/hon göra det för att bolaget i sin helhet blir 
tillfredställt i enlighet med de mål verksamheten har satt upp. Den person som ska 
styra ett bolag ska vara kompetent och pålitlig i så pass hög grad att denne inte blir 
ifrågasatt i sin kompetens och målmedvetenhet och därmed ha möjlighet till ett 
effektivt och målmedvetet arbete inom bolagsstyrningen. De signifikanta och 
intressanta slutsatserna som författarna vill ta med sig från det inledande stycket kring 
förtroende är att i ett bolag är det av väldigt stor vikt att ledarna framstår som 
förtroendeingivande personer. Författarna tror att ett företag som har starka, omtyckta 
och förtroendeingivande ledare sett ur ägarnas perspektiv även bidrar till ett sorts lugn 
bland ägarna angående hur deras kapital förvaltas.  
 
Under senare år har det skett en rad företagsskandaler som kan ha skapat grund till 
misstro mot styrelser och företagsledningar, ett av de mest kända exemplen i Sverige 
är Skandia, där ledningen bland annat lät bolaget stå för deras privata kostnader. I ett 
försök till att återvinna marknadens förtroende har det arbetats fram en kod för 
bolagsstyrning samt krav på att bolagsstyrningsrapporter infogas i årsredovisningarna 
hos börsnoterade företag. En annan anledning till kodens tillkomst kan vara att de 
flesta andra börser i Europa har infört bolagsstyrningskoder och EU arbetet fram 
direktiv och riktlinjer för dessa, först ut med en corporate governance-kod var 
Storbritannien och Londonbörsen 19938. På Stockholmsbörsen infördes den Svenska 
koden för bolagsstyrning för bolag vars marknadsvärde översteg 3 miljarder, för att 
senare komma att införas för alla börsens bolag. Rapporterna är tänkta att öka 
transparensen och tillförlitligheten gentemot kapitalmarknaden och allmänheten9. Den 
svenska koden följer liksom de flesta internationella koder principen följ eller 
förklara, vilket innebär att företag som önskar frångå koden i en viss fråga tillåts göra 
det, men måste motivera varför så har skett. Ett exempel på när koden frångås är när 
bolaget är noterad på en utländsk marknad och följer dess regler. Internationella 
händelser som drivit den svenska utvecklingen och kraven på 
bolagsstyrningsrapporter, är skandaler som dem i de amerikanska bolagen Enron och 
WorldCom. Efter dessa har den amerikanska lagstiftningen The Sarbanes-Oxley Act 
(SOX) utvecklats och införts10. Den nya lagstiftningen tillkom i USA med syfte att 
återställa investerarnas och aktiemarknadens förtroende genom att garantera 

                                                
5 Shleifer A, Wishny R W, s 737 
6 Child J, Dodrigues B S, 2004 
7 Williamson, O E, 1996, s 259  
8 Skog R (red.), 2005, s 13 
9 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000004.asp (2007-04-18) 
10 Balans nr 6-7/2006 s 7  
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innehållet i den finansiella rapporteringen11. I lagstiftningen återfinns skärpta krav för 
bland annat redovisning och information till aktiemarknaden, revisorns oberoende 
samt interna strukturer för revision. Utöver detta sattes stränga straff för dem som 
bryter mot lagen. Utvecklingen av den svenska koden har skett i två etapper. I det 
första skedet bedrevs arbetet i en kommitté med ledamöter från både statliga och 
privata sektorn, deras rapport låg till grund för en offentlig debatt bland många 
intressenter. När synpunkter samlats in samlades en grupp, med huvudsakligen 
samma ledamöter, för att sammanställa den slutliga koden. Några av huvudaktörerna 
bakom framtagandet av koden var FAR, svenskt näringsliv, Stockholmsbörsen, 
svenska bankföreningen och Sveriges aktiesparares riksförbund.12 Innan kodens 
införande reglerades bolagsstyrningsfrågor bland annat genom den gamla 
aktiebolagslagen (1975:1385) samt rekommendationer från olika instanser. Det var 
därför inte avsaknaden av regler som ledde till att koden infördes utan den arbetades 
fram för att samla befintliga regler och fastställa en god sed för svensk 
bolagsstyrning.13 När kodgruppen utvecklade den svenska koden för bolagsstyrning så 
behandlade de främst dessa punkter:  
� �Skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll�  
� �Skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning,  
som bl.a. säkerställer ägarnas möjlighet att hävda sina intressen gentemot bolagets  
ledningsorgan�,  
� �Skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika lednings- och kontroll-  
organen�  
� �Värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk 
handling,�  
� �Skapa största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i  
övrigt.� 14 
Även nya EU-rekommendationer beaktades i processen.  
 
Bolagsstyrningsrapporten kan antingen inkluderas i årsredovisningen eller vara ett 
fristående dokument, det skall framgå om rapporten blivit granskad av revisor. 
Processen för hur styrelsen fastställer kvaliteten på den finansiella rapporteringen och 
hur de kommunicerar med revisor skall framgå för läsaren av 
bolagsstyrningsrapporten15. I bolagsstyrningsrapporten skall det ingå information om 
valberedningens arbete för att välja styrelseledamöter och revisor samt revisorns 
andra uppdrag för bolaget under de senaste åren. Viss information om styrelsen och 
vd, så som deras aktieinnehav, bakgrund och andra styrelseuppdrag skall ingå i 
rapporten. Utöver sammansättning och uppgifter om personerna i styrelsen rör en 
viktig del av rapporten om hur arbetsfördelning och ansvarsområden är uppdelade 
mellan dem. Som författarna skrev i inledningen var en viktig anledning till 
införandet av den svenska koden för bolagsstyrning en ökad insyn i bonus och 
incitamentsprogram.16 Information om bolagsstyrning och rapporter måste finnas 
tillgängligt på företagens hemsida, hållas uppdaterad och finnas tillgänglig tre år 
tillbaka.17  
 

                                                
11 Balans nr 6-7/2006 s 7 
12 http://omxgroup.com/digitalAssets/7029_svensk_kod_for_bolagsstyrning.pdf s 2 (2007-03-21)  
13 http://omxgroup.com/digitalAssets/7029_svensk_kod_for_bolagsstyrning.pdf s 4 (2007-03-21) 
14 http://omxgroup.com/digitalAssets/7029_svensk_kod_for_bolagsstyrning.pdf s 4 f (2007-03-21) 
15 Svernlöv C, 2006, s 167 
16 Svernlöv C, 2006, s 171 
17 Svernlöv C, 2006, s 173 
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Förvaltningen av koden sker sedan 2005 av organisationen Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning som även ingår föreningen för god sed på värdepappersområdet. 
Kollegiet består av högst 12 ledamöter, vilka väljs för mandatperioder om två år, 
hälften av ledamöterna väljs av en föreningsstämma och resten tillsätts av föreningen 
för god sed på värdepappersområdet18. 
 
Efter första årets tillämpning presenterade Kollegiet för svensk bolagsstyrning en 
rapport för hur koden har tillämpats. En fjärdedel av alla bolag avvek inte alls ifrån 
koden, resterande tre fjärdedelar avvek från enskilda bestämmelser inom ramen för 
�Följ eller förklara�. Sammanlagt redovisades 167 avvikelser, vilket ger ett 
genomsnitt på 3,0 avvikelser bland dem som inte följde koden fullständigt. Nästan 
alla avvikelser har förklarats och Kollegiet anser att de oftast varit välgrundade och 
utförliga, de har heller inte misstolkats eller missbrukats. De flesta avvikelser har gällt 
frågor kring ersättningar till bolagsledning samt inrättandet av revisions- och 
ersättningsutskott19. Det kan tyckas vara lite märkligt då det i stor utsträckning varit 
ersättningsfrågor som varit omdebatterade inför kodens införande. Vidare kommer 
kollegiet till slutsatsen att det begränsade antalet avvikelser visar att koden inte var 
orimligt omfattande för att hanteras och efterlevas20 vilket många kritiker menat21. 
 
Revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers anordnar årligen en tävling där de 
utser ett företag som publicerat den bästa bolagsstyrningsrapporten, resultatet av 
tävlingen redovisas i en rapport Bästa Bolagsstyrningsrapport 200522. Utnämningen 
tilldelades för 2005 Assa Abloy, motiveringen löd:  
 
�Assa Abloy uppvisar en spänst i rapporteringen som ger en bild av att den aktiva 
ägarfilosofin genomsyrar företagets beskrivningar och inger förtroende för styrmodellen. 
Bolaget illustrerar på ett inspirerande sätt möjligheten att rapportera företagets egenart och 
lyfta fram det företagsspecifika. Detta sker med en hög pedagogisk kvalitet och en läsarvänlig 
ansats.� 23  
 
Rapporterna bedöms efter tre kriterier, fullständighet vilket syftar både till att inga 
avvikelser rapporterats samt att rapporteringen sker på ett övertygande sätt, 
trovärdighet vilket bedöms utifrån hur aktivt bolagen arbetat med koden och visar att 
den kan användas för bättre styrprocesser. Det sista kriteriet är begriplighet, där 
rapporterna bedöms utifrån kriterier som pedagogik och språkbruk. Utöver vinnaren 
fanns två finalister, Electrolux och SEB. Finanssektorn nämns som en av de sektorer 
som utkristalliserats som de bästa tillämparna av koden. 
 
Då finanssektorn utmärkt sig bland bolagen som tillämpar Svensk kod för 
bolagsstyrning har författarna valt att i analysen behandla de fyra största bankernas 
rapporter. Även kollegiet för svensk kod för bolagsstyrning uppmärksammade i dess 
årsrapport 2006 att bankerna tillhörde de bolag som bäst tillämpat koden.24 
Författarna anser även att bankernas roll i samhället är sådan att ett brett förtroende är 
viktigt då de flesta anförtror bankerna sina tillgångar. Bankväsendet har en central 
                                                
18 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000075.asp (2007-03-21) 
19 Svernlöv C, Balans 8-9/2006, s 13 
20 Svernlöv C, Balans 8-9/2006, s 13 
21 Beck-Friis U 2004-10-01 
22 http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/837929E4161A4D72802572090042CA02/$file/bbr_2005.pdf (2007-
04-26) 
23 http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/837929E4161A4D72802572090042CA02/$file/bbr_2005.pdf (2007-
04-26) 
24 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2006, s 26 
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position i vardagslivet både för privatpersoner och organisationer genom att bland 
annat tillhandahålla tjänster för betalning, sparande och finansiering, utan vilka 
dagens moderna samhälle inte skulle fungera. I och med att bankerna förvaltar och 
förvarar andras pengar så är förtroendet från kunderna basen som verksamheten vilar 
på vilket indirekt kan kopplas till hur bolaget styrs och därmed koden, även om 
författarna inte tror att bankkonsumenter läser rapporten innan de väljer att öppna 
konto. Rapporten är utvecklad för aktiemarknaden och dess aktörer, med förtroende 
från dem, vilket kan speglas av en god börsutveckling. Bankkonsumenter skulle 
kunna välja en bank som har förtroende från aktiemarknaden då den kan förväntas 
fortleva och förvalta konsumentens medel väl. Diagrammet nedan visar hur bankerna 
utvecklats på börsen under perioden 2005-01-01 till 2007-03-31.  
 

 
Figur 1 Börsutveckling för uppsatsens banker.25 
 
Författarna anser att bolagsstyrningsrapporten även kan ses som marknadsföring av 
företaget och dess aktie. Marknadsföringen är således ett verktyg för att öka 
förtroende för företaget på marknaden. Rapporten är också enligt författarna menad 
att synliggöra att styrelsen arbetar i enlighet med verksamhetens uppsatta mål och 
kriterier.  

1.2. Problemdiskussion  
Sedan koden införts har företag som önskar noteras på Stockholmsbörsen, för att 
uppfylla noteringskravet ålagts att utforma rapporter utifrån regler om svensk kod för 
bolagsstyrning. Koden har skapat en situation som kräver att företag måste ianspråkta 
stora resurser för att klara den nödvändiga rapporteringen, till en nytta som ifrågasätts 
av vissa parter. Efter att omgivningen fört fram svenska kod för bolagsstyrning har en 
diskussion om huruvida koden är nödvändig eller inte uppkommit, liksom är brukligt 
vid de flesta förändringar. Kan dessa nya krav på att använda sig av koden ställa till 
problem för företaget när de vill expandera och börsnoteras i Sverige? Kan företag se 
koden som ett hinder, om så är fallet vad har företagen för alternativ när de vill ta in 
externt kapital? Ett problem som skulle kunna uppstå är att företag som tillämpar 
koden inte anser att den i själva verket hjälper till att bygga upp förtroendet för 
företaget och där av kan en viss nonchalans mot utformningen av bolagsrapporten 
uppstå. 
 

                                                
25http://bors.www.dn.se/dn/site/stock/stockchart.page?magic=(cc%20(detail%20(TSID%202424)%20(isin%20SE0000148884))
%20(graph1%20(period%20)%20(from%2020050101)%20(to%2020070331)%20(instr%20stk44361%20stk4515%20stk2599%
20%20idx15055)%20(press%20)%20(insider%20)%20(reports%20)%20(news%20)%20(analysis%20)%20(isthreepanels%20f)
%20(selta%200))) (2007-05-25) 
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Förutom det stora interna arbetet och kostnaden med att skriva en 
bolagsstyrningsrapport tillkommer kostnader för en eventuell extern granskning. Är 
bolagsrapporterna tänkta att öka eller återfå förtroendet från marknaden? Och hur 
framgår det i bolagsrapporterna? Hur ska en bolagsstyrningsrapport vara utvecklad för 
att vara trovärdig? Problemet gestaltar sig i formen av process och regleringar då 
företag måste utöka det administrativa arbetet för att framställa en rapport, rapporten 
kan komma att vara en direkt kostnad för bolaget och utan att ge avkastning i form av 
ökade intäkter eller ökat förtroende för företaget.  Men en rapport kan ge en indirekt 
avkastning genom ökad uppmärksamhet och ökat förtroende från marknaden och 
därmed tillgång till billigt kapital? Förtroende för en bank och dess ledning är av stor 
vikt för aktieägare och framtida potentiella ägare. Det är många bolag som 
konkurrerar om placerarnas pengar, därför är det signifikant för bankerna att visa 
ägare och omgivningen att företaget följer normer för hur bolag skall styras26. 
 
Exempel på ett företag som förlorat och därefter haft svårt att återvinna sitt förlorade 
förtroende är Skandia, de har efter skandalen fört en relativ aggressiv 
marknadsföringskampanj för att försöka återvinna allmänhetens förtroende, men Eva 
Ossiansson menar i �Försök inte lura mig gosse � Jag inga konster tål.� att 
utvecklingen snarare gått åt motsatt håll och att företaget sett desperat ut.27 Författarna 
vill ta upp ett exempel på reklamkampanjen som är intressant:  
 
�Vi förstår om du är arg. Själva har vi varit skitförbannade. Dessbättre en ilska som givit oss kraft att ta 
itu med det som inte varit moraliskt försvarbart. Kraft att inte låta en transaktion undgå granskning. 
Inte låta ett avtal lämnas oläst. Inte låta någon undgå sitt ansvar. Nu står vi här, det förmodligen mest 
genomlysta företaget på den svenska sparmarknaden. Men den svåraste utmaningen har vi fortfarande 
framför oss � att återvinna ditt förtroende. En uppgift vi, tvåtusen anställda, tagit oss an med stor 
ödmjukhet. Kommer vi att leva upp till dina förväntningar? Låt oss svara med den insikt vi bär med oss 
till arbetet varje morgon: Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel. (Skandia reklam, 2004-11-26)  
 
Skandia fortsatte med reklamkampanjer i hopp om att återvinna förtroendet:  
 
�Skandia kan inte vara lika bra som alla anda; de måste vara bättre. Varje dag måste de jobba lite mer 
än sina konkurrenter. Varje dag måste de få sina kunders pengar att växa lite mer än de skulle gjort hos 
någon annan. Ryktet följer de överallt. Kunderna förväntar sig mer. Skandia ser det som en fördel: 
ryktet driver dem framåt och ger dem ännu bättre.� (Skandia, reklam, 2005-08-14) 28  
 
Författarna vill lyfta fram problematiken kring förtroendet i företagens beteende, 
därför att bolagens ägare har intresse av att veta att ledningen arbetar för deras bästa. 
En kod för bolagsstyrning kan vara ett medel för detta, kritiker menar dock att koden 
enbart leder till ökade kostnader och arbete för bolagen, utan att kunna ge det 
eftersträvade resultatet. Utöver det interna arbetet med rapporterna tillkommer 
kostnader för granskning av revisorer, om ledningen önskar det.  
 
Kan teorier och forskningsansatser i analysen ge något resultat i ämnet förtroende? 
Författarna har genom diskussionen ovan kommit fram till följande frågeställning:  
 
Kan förtroendet för bankernas styrelser öka genom tillämpandet av Svensk kod för 
bolagsstyrning? 
 
                                                
26 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp (2007-03-29) 
27 Johansson, I-L (red), 2006, s 161 
28 Johansson, I-L (red), 2006, s 161 
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1.3. Syfte 
Syftet är att för författarna undersöka hur förtroendet för svenska banker kan påverkas 
genom en bolagsstyrningsrapport.   

1.4. Avgränsning 
Uppsatsens primära avgränsning är att författarna valt att undersöka de fyra största 
svenska bankerna noterade på Stockholmsbörsen, SEB, Swedbank, Nordea och 
Handelsbanken. Vad som undersökts är faktorer kring förtroende i bankernas 
bolagsstyrningsrapporter upprättade för verksamhetsåret 2006. Författarna har gjort 
urvalet av bolag att undersöka eftersom bankerna innehar en central roll i näringslivet 
och att det är viktigt för dem att inge förtroende på marknaden. Bankerna behöver 
framstå som förtroendeingivande bland annat för kunder, kreditgivare, 
tillståndsmyndigheter och aktieplacerare. Att de är stora bolag bör innebära att de har 
möjlighet att lägga större resurser på sina rapporter. Bankerna har även, enligt 
kollegiet för svensk bolagsstyrning varit bland de bolag som lagt ner mest arbete på 
sina interna kontrollrapporter29. Valet att enbart studera företag i en bransch gör att de 
studerade koderna inte speglar totalpopulationen av företagen som rapporterar enligt 
bolagskodens regler. Att de fått god kritik från kollegiet antyder dessutom att de är 
bland de bättre tillämparna och av den anledningen heller inte speglar de 
genomsnittliga rapporterna. 

                                                
29 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2006, s 26 
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2. Metod 
Kapitlet behandlar de metoder som tillämpas i denna uppsats. Kapitlet börjar med en 
beskrivning av forskningsansatser som analysen utgår från. Därefter följer en 
beskrivning av komparativ metod samt ett avsnitt med kritisk granskning i uppsatsen. 

2.1. Forskningsmetod 
Innan undersökningen startade sökte författarna på internet och i litteratur efter svensk 
kod för bolagsstyrning. Nyckelorden författarna använde sig av var 
Företagsskandaler, Svensk kod för bolagsstyrning . Databaser för litteratur: sub.su.se, 
Kungliga biblioteket, Stockholms Stadsbibliotek, www.uppsatser.nu. Sökorden var 
Svensk kod för bolagsstyrning, senare efter det första mötet med handledaren 
vägleddes författarna till att rikta intresse mot förtroendeaspekter kring koden, 
därefter användes sökorden �Trust� och �förtroende� på internet och i ovan nämnda 
databaser samt läste andras uppsatser relaterade till den svenska koden för 
bolagsstyrning. 
 
I och med att arbetet rör aspekter kring förtroende i bolagsstyrningsrapporter, vilket 
studerades genom tolkningen av texterna för att ge författarna förståelse för dem, så 
var ett hermeneutiskt förhållningssätt lämpligast. Det vill säga författarna sökte en 
annan mening i rapporterna förutom förklaring och orsak som t ex förståelsen för de 
och relationen till förtroende. 30 Författarna undersökte bolagsrapporterna för att se 
om de kunde vara nycklar för att skapa förtroende för bolaget. 
 
En kvalitativ forskningsansats var lämplig då undersökningen skedde genom läsning 
och analys av bolagsstyrningsrapporter och hitta skillnader i dessa. Den kvalitativa 
forskningen utgick från att generera teorier istället för att pröva teorier, tolkning av 
ord och empiri är nyckeln vid insamlingen av data.31 Detta riskerade dock leda till en 
subjektiv vinkling i analysen och i slutsatserna32. Anledning till valet av 
forskningsansats berodde på att analysen bättre lämpade sig för att undersökas genom 
ett kvalitativt perspektiv vilket kunde vara en metod för att öka reliabiliteten på de 
analyserade bolagsrapporterna. I och med att författarna hela tiden analyserade och 
tolkade ord och utformning av rapporterna så intogs en kritisk ställning och därmed 
hopp om att inte utesluta något som var av relevans för analysen och därmed påverkat 
reliabiliteten på data samt i slutsatserna33. Validiteten i undersökning var viktig då 
författarna bearbetade bolagsstyrningsrapporterna och riskerade att författarna inte 
skulle få ut förväntad data. Ett problem som riskerade ha uppstå vid den kvalitativa 
forskningen är när processen kommit fram till att författarna skulle analysera 
forskningen, att tillräckliga mängder mätbar empiri saknades. Mätningen av graden 
förtroende ur bolagsrapporterna var således svår vilket gjorde en kvalitativ ansats 
nödvändig34.   
 
Om uppsatsens forskning hade utgått från en kvantitativ ansats ansåg författarna att 
arbetet hade blivit ointressant och inte gett någon förståelse till skillnader i utförandet 
i bolagsstyrningsrapporter och deras olika utformning för att generera förtroende från 
marknaden, det vill säga ansatsen skulle ha givit en förklaring på problemet men inte 
                                                
30 Andersson S, 2006, s.31 
31 Bryman A, 2002, s 35 
32 Bryman A, Bell E, 2003, s 282 f 
33 Bryman A, 2002, s 86 
34 Bryman A, 2002, s 88 



13 

en förståelse35. Induktion och deduktion är två metoder för att vid forskning nå 
slutsatser. Induktion bygger på empiri medan deduktion bygger på ett logiskt 
perspektiv. Induktion används oftast vid kvantitativa studier och innebär att generella 
slutsatser dras utifrån analyserad empiri. Författarna valde att först granska empirin 
och sedan knyta den samman med en teori, vilket är ett medvetet val för att komma 
fram till deduktiva analyser och slutsatser. Induktion gör det möjligt att komma fram 
till olika stora sanningar men det går aldrig att bevisa konkret vilka av dessa som är 
den korrekta eller om de överhuvudtaget är sanna. Deduktion bygger på att dra en 
logisk slutsats som kan betraktas som giltig om den är logisk uppbyggd. Deduktiva 
slutsatsen kan dock vara felaktig då den kan grundas på antaganden som inte behöver 
stämma överens med verkligheten vilket då ger felaktiga slutsatser.36 Författarna 
analyserar och drar slutsatser utifrån redan existerande principer och teorier, det vill 
säga författarna arbetar med att knyta samman empirin med teorin som illustreras i 
arbetet37. Uppsatsens analys och slutsatser arbetades fram utifrån ett deduktivt synsätt.  

2.2. Komparativ metod 
Syftet och utformningen av den komparativa metoden kan variera. Utformningen 
påverkas främst av ämnets forskningsproblem och forskningsfråga.38 För att klargöra 
skillnaderna i de analyserade bolagsrapporterna har författarna först klarlagt 
situationen och sedan även förklarat varför situationen är sådan. Utöver att beskriva 
situationen, förklarar och lyfter författarna fram relevanta punkter ur bolagens 
rapporter. Thomas Denk beskriver en förklarande komparativ studie som �En 
beskrivande studie kan nöja sig med att dela in länderna efter typ av politisk regim 
och konstatera att det finns likheter/skillnader mellan länderna. Förklarande studier 
fortsätter och ställer frågor om varför det finns likheter/skillnader mellan länderna 
eller hur olika länder har antagit olika former av politisk regim�.39 Författarna anser 
att det är viktigt att förklara varför eventuella skillnader och likheter finns 
bolagsstyrningsrapporterna därför att en beskrivning av skillnaderna och likheterna 
inte kommer i kontakt med ämnet förtroende.  
 
En komparativ metod som forskningsansats fungerar både vid kvalitativa och 
kvantitativa studier. Analysen och metoden bestod av att jämförelser och sökande 
efter skillnader och likheter i olika bolagsstyrningsrapporter. Undersökningen 
baserades på studerade rapporter och skillnader mellan dessa. En komparativ metod 
var då användbar därför att den lyfte fram skillnader och synliggjorde tillämpningen 
av teorierna. Bolagsstyrningsrapporterna sågs i undersökningen som fall i en multipel 
fallstudie, genom jämförelse av flera fall så ökade möjligheten att synliggöra 
eventuella brister teorierna. De jämförande studierna skapar idéer och utveckling av 
begrepp som kunde ha signifikant betydelse för slutsatsen40. 
 
Primärdata är försthandsinformation ofta i form av intervjuer och enkätsvar. Tillgång 
till primärdata ger en god utgångspunkt för att dra objektiva och korrekta slutsatser. 
Sekundärdata är information skriven av andra, böcker och rapporter där primärdata 
redan behandlats i slutsatser och analyser41. Undersökningen kommer först och främst 

                                                
35 Andersson S, 2006, s 31 
36 Thurén T, 1991, s 23  
37 Patel R, Davidson B, 2003, s 23 
38 Denk T, 2002, s 31 
39 Denk T, 2002, s 12 
40 Bryman A, 2002, s 70 
41 Rosengren K E, Arvidson P, 2002, s 97 
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ge sekundärdata då författarna undersöker empiri i form av bolagsstyrningsrapporter. 
Data i form av dokument och rapporter som är publicerade av organisationer är 
viktiga i företagsekonomisk forskning, vissa typer av dokument kan vara svåra att få 
tillgång till medan andra offentliggörs som en del i företagens kommunikation med 
omvärlden. Denna studie har utförts på bankernas bolagsstyrningskoder vilka är 
offentliga handlingar, vilket kräver en kritisk hållning till dess trovärdighet och 
representativitet när dessa studeras.42 

2.3. Kritisk granskning 
Författarna har i vissa delar använt sig av lite äldre litteratur. Författarna har försökt 
kompensera detta med att hitta fler och nyare böcker inom området. Teorierna i 
arbetet kopplas mestadels till bolagsstyrning och i relativ liten skala till 
förtroendeaspekten i rapporten. Författarna har dock försökt att utveckla en god 
bakgrund till ämnet så att teoridelen som relaterar till ämnet förtroende ska vara 
klargörande. En kritik riktat till teoridelens litteratur är att den i hög grad är 
studentlitteratur. Författarna har gjort bedömningar och dragit egna slutsatser för att i 
större utsträckning visa på kopplingar till bolagsstyrning och förtroende.  
 
De fyra bankernas Bolagsstyrningsrapporter är noggrant studerade och kritiskt 
granskade av författarna som tagit hänsyn till att bolagsrapporterna kan vara vinklade 
för att betona företagens positiva sidor och dämpa de mer negativa. Författarna anser 
dock att bolagsstyrningsrapporterna varit den bästa datakällan för denna uppsats. Som 
nämnts i bakgrunden anser författarna att bolagsstyrningsrapporterna delvis är att 
betrakta som en marknadsföringsåtgärd med avsikt att öka förtroende för bolaget på 
marknaden. I och med att författarna valt att utföra en kvalitativ 
skrivbordsundersökning och granska, av de studerande företagens publicerade 
rapporter, utan okritiska källor eller material på det undersökta området så krävs det 
att författarna haft detta i åtanke och förhåller sig kritiska i granskningen. För en 
djupare förståelse och en ökad reliabilitet skulle intervjuer med dem som skrivit 
bankernas koder kunna ha utförts. En jämförelse över tiden skulle ha kunnat vara 
intressant fastän koden är relativt ny så har den tillämpats åtminstone vid 
årsredovisningarna för 2005. 

                                                
42 Bryman, A & Bell E, 2005 
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3. Teori 
Kapitlet behandlar teorier som var till hjälp för att ge insikt i bolagsstyrningsfrågor. 
Teorierna beskriver hur de olika parterna i bolag skapar och agerar i relationer. 
Kapitlet innehåller även en modell för tolkning av förtroende och beteende. 

3.1. Institutionell teori  
En institution kan beskrivas på många olika sätt, i boken Mechanisms of governance 
citeraras Douglas North defininition �the humanly devised constraints that structure 
political, economic and social interactions. They consist of both informal constraits 
(sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and formal rules 
(constitutions, laws, prosperity rights)� författaren menar att definitionen beskriver 
påverkan från den institutionella omgivningen.43 Folk kan ha förtroende för 
institutioner som de har för andra personer, därför är det viktigt för institutioner att 
arbeta efter en god sed för att förtjäna eller behålla förtroende.44   
 
Företag och organisationer måste hela tiden utvecklas och anpassa sig efter 
omgivningen för att uppnå sina mål.45 Enligt DiMaggio och Powell46 finns det tre 
sorters anpassning normativ, regulativ och imitativ. Den imitativa anpassningen sker 
genom att kopiera ett lyckat företag och används för att minska osäkerheten i den 
interna målsättningen och skapa legitimitet. Normativ anpassning påminner om den 
imitativa men med mer fokus på personalen och yrkesgrupper, vilka i viss mån får 
normer från institutionerna där de utbildats. Den regulativa anpassningen pressas fram 
både från formella och informella regelverk och institutioner som den sociala 
omgivningen kräver. Ibland sker anpassningen helt och hållet efter ett nytt regelverk, 
som efter den svenska bolagsstyrningskoden eller en frivillig anpassning efter andra 
länders koder. I vissa fall organiserar företag sig helt efter regelverken vilket skapar 
konforma organisationer. 
 
Svensk kod för bolagsstyrning måste följas av bolag över ett visst värde, för 
närvarande 3 miljarder, som önskar vara noterade på stockholmsbörsen vilket gör att 
en normativ anpassning sker. I denna analys är Stockholmsbörsen att betrakta som 
den sociala omgivningen som ställer krav på att företagen skall upprätta rapporter 
varför paralleller kan dras till den institutionella teorin. Om nu inte den sociala 
omgivningen eller Stockholmsbörsen inte skapat regelverket bolagsrapporter så skulle 
heller inte bolagsstyrningsrapporterna i nuvarande form och omfattning förekomma.   

3.2. Agentteori 
Agentteorin speglar överenskommelsen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, 
vilket förklarar förhållandet mellan tillgänglig information och risksituation.47 
Agentteorin baseras på relativt vanliga antaganden utifrån en traditionell ekonomisk 
teori, utgångspunkten i teorin är att aktörerna är rationella och nyttomaximerande48. 
Utan styrning skulle individen handla för sitt eget bästa, genom kontrakt skall dessa 
suboptimeringar undvikas och företagsledningen skall agera mot företagets och 
ägarnas mål. �Bolagsstyrning, på engelska corporate governance, handlar i grunden 

                                                
43 Williamson, E Oliver, 1996, s 4 
44 Nooteboom B, 2002, s 192 
45 Hatch M J, 2002, s 344 
46 Powel W W, DiMaggio P J, 1991, s 67 ff 
47 Rapp B, Thorstenson A, 1994, s 12 
48 Artsberg K, 2005, s 84 
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om hur bolag, som inte leds av sina ägare, ska drivas med sina ägares intresse för 
ögonen. Ett sätt att undvika att uppdragstagaren agerar opportunistiskt är att upprätta 
tydliga ersättningsplaner eller incitament att handla i enlighet med uppdragsgivarens 
önskemål.�49 
  
Förtroende mellan uppdragsgivare och uppdragstagaren är av stor vikt för att 
samarbetet ska bli lönsamt. Gambetta menar att: �[T]here is a degree of convergence 
in the definition of trust which can be summarized as follows: trust . . . is a particular 
level of the subjective probability with which an agent assesses that another agent or 
group of agents will perform a particular action. . . .  When we say we trust someone 
or that someone is trustworthy, we implicitly mean that the probability that he will 
perform an action that is beneficial or at least not detrimental to us is high enough for 
us to consider engaging in some form of cooperation with him�50.   
 
Det finns dock problem när det kommer till att handla i enlighet med verksamhetens 
önskemål, agenten försöker hela tiden hitta brister i kontraktet för att kunna handla för 
sitt eget bästa, principalens jobb blir då att styra agenten efter önskad agenda. 
Rollerna har olika preferenser och förutsättningar, vilka Nygaard och Bengtsson 
illustrerade med följande punkter: 

• Principalen och agenten är bägge nyttomaximerande 
• Det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten. 
• Informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk 
• Agenten är opportunistisk 
• Agenten handlar begränsat rationellt 
• Agenten är riskovillig51 
 

Om samarbetet mellan principalen och agenten ska fungera måste det finnas 
förtroende för agenten, annars kommer tiden som läggs ner för att kontrollera och 
täppa till opportunistiska situationer minska möjligheten att lägga tid på andra, mer 
värdeskapande arbetsuppgifter. Genom att undersöka och analysera bolagsrapporter 
skall författarna försöka se hur rapporterna är utformade av agenten och om denne har 
arbetat och framställt den så att principalen finner rapporten trovärdig. 
Förtroendeaspekten är viktig då bolaget befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, 
där förtroende och trovärdighet för ett bolags varumärke är av stor vikt, båda för att 
attrahera kunder och finansiärer. Därav kan marknadsföringen ses som en viktig 
dimension av rapporteringen.  
 
Teorin skiljer mellan två huvudtyper av kontrakt vilka ofta kombineras. Den ena 
typen av kontrakt är tänkt att styra beteendet och vilka typer av beteenden som skall 
belönas. Den andra typen av kontrakt utgår belöning från de resultat som skapats och 
betalas i form av bonusar eller aktieoptioner.52 Undersökningen syftar till att 
undersöka förtroende, bolagsstyrningsrapporterna är tänkta att öka förtroendet genom 
att genomlysa styrelsens sammansättning, arbete och ersättning. 

                                                
49 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp (2007-03-30) 
50 Williamson O E, 1996, s 257 
51 Nygaard C, Bengtsson L,2005, s.82 
52 Rapp B, Thorstenson A, 1994, s 12 
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3.3. Intressentteori 
Intressentteorin påminner en del om agentteorin då den behandlar olika parters 
intressen av företagets resultat och resurser, den har dock en vidgad definition av 
vilka som är intressenter.53 Utöver ägarna och ledningen som agentteorin rör räknar 
intressentteorin inom organisationen även med de anställda som vill ha del av 
företagets resurser genom löner och bra arbetsredskap. Utanför den egna 
organisationen finns andra intressenter, exempel på dessa är finansiärer som bidragit 
med riskkapital, offentliga organisationer som kommuner som önskar hög 
sysselsättning för dess innevånare, leverantörer och kunder vilka önskar säker 
avsättning för sina varor respektive pålitliga leveranser till sitt lager. Detta kan 
exemplifieras med att se på gruppen som författade den svenska koden för 
bolagsstyrning, för att där tillvarata olika aktörers intressen ingick bland annat 
Svenskt näringsliv för att representera företagen, Aktiespararnas riksförbund för 
mindre aktieägare och FAR som ger ut redovisningsrekommendationer. I en styrelse 
finns många som har ett stort intresse i företaget och när en bolagsstyrningsrapport 
ska skapas så blir det viktigt att urskilja vilka de olika intresseparterna är och hur 
mycket de kan och vill vara delaktiga. I och med att rapporterns uppkomst och 
utformning beror till stor del av vad de olika parterna i bolaget har för krav och 
kriterier så måste analysen gå in på anledningar och åtgärder i rapporterns uppkomst. 
 
Teorin skiljer mellan två olika typer av intressenter vilka illustreras i figuren nedan. 
Dessa grupper är primära och sekundära intressenter.54 Exempel på de primära 
intressenterna är: ägare, anställda, leverantörer och kunder. De sekundära 
intressenterna kan exemplifieras med: regering, landsting, kommuner, 
utbildningsinstitutioner, media, lokalbefolkning. Andra samhälls- och 
intressentgrupper räknas också som sekundära intressenter. Inom teorin finns det så 
kallade intressentkrav. Olika intressenter har ställer olika typer av krav på bolaget, 
intressentkrav uppstår i bakgrund av följande punkter: 

• Intressen 
• Rättigheter 
• Lagstadgade rättigheter 
• Moraliska rättigheter 
• Ägarskap55 

 
Ett exempel på en fråga där ägarna kan ha åsikter är marknadsföringen av bolaget, 
intressefrågan kan vara att bolaget använder sig av marknadsföringstricks som 
resulterar i att allmänhetens bild av bolaget blir negativ. Ägarna kan då ställa krav på 
ledningen att de skall använda sig av en annan marknadsföringsstrategi. För att 
bolaget ska beakta dessa krav måste den som för fram åsikterna har ett stort 
inflytande, i det här exemplet genom ett stort ägande56. Ett begrepp som används 
inom intressentteorin är strategizing vilket enligt Nygaard och Bengtssons definition 
betyder �Verksamhetens sätt att samspela med sin kontext�57.  
 
Det andra kravet rör intressenternas rättigheter, dessa rättigheter kan antingen ha en 
moralisk grund eller baseras på lag. Lagstadgade rättigheter kommer till när riksdagen 

                                                
53 Jacobsen D I, Thorsvik J, 2002, s 196 ff 
54 Nygaard, C, Bengtsson, L, 2002, s 161 
55 Nygaard, C, Bengtsson, L, 2002, s 161 
56 Nygaard, C, Bengtsson, L, 2002, s 161 
57 Nygaard, C, Bengtsson, L, 2002, s7 
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stiftar lagar inom områden som påverkar bolagets strategizing. Den moraliska 
rättigheten har en olik karaktär men även det har ett stort inflytande på bolagets 
strategier och strategizing. Moraliska rättigheter behandlar ämnen som rättvisa, 
rättfärdighet och jämlikhet, dessa utrycks oftast genom normbegrepp. Kopplingen blir 
att medarbetarna kan hävda att de inte behöver acceptera specifika arbetsuppgifter på 
grund av att de strider mot deras normuppfattning58, det skapar en fördröjning i 
produktiviteten vilket därför innebär att �hindret� norm först måste undvikas, för att 
medarbetarna i fråga ska känna sig bekväm med sina arbetsuppgifter. Det tredje 
kravet är bundet till ägarskap av verksamheten. En ägare som tillgodoser bolaget med 
kapital och därmed tar på sig en viss risk, anses vara en ägare som har rätt att påverka 
bolagets strategival, vilket har en viss koppling till första punkten intressen.59 Bolaget 
måste således ta hänsyn så väl till den inre cirkeln som den yttre cirkeln av 
intressenter när de gör stora val som kan påverka företagets strategizing. Extra viktigt 
blir då hur bolagsstyrningsrapporten utformas då den kan komma att påverka många 
intressenter. Verksamhetens och styrningens uppgift blir att utforma den så att 
intressenterna blir nöjda samt att omgivningen kan ta del av den och på så sätt kanske 
få en önskan att bli en sorts intressent i form av aktieägare.  
 
 

 
Figur 1 60 Figuren illustrerar vilka som är intressenter i verksamheten, Ägare, Ledning och anställda 
utgör primärintressenterna. Medan de i det yttre skiktet är Sekundärintressenter.  

3.4. Tolkning av förtroende  
Författarna önskade klargöra vad förtroende egentligen är och hur det skildrats i 
arbetet, tolkning av förtroende är ett nödvändigt avsnitt i uppsatsen. Bart Nooteboom 
definierar förtroende som � �Real� trust, or trust in the strong sense, goes beyond self-
interest. It entails loyalty to an agreement or to a partner, even if there are both 
opportunities and incentives for opportunism�.61 Nooteboom menar att ekonomer i 
allt större utsträckning tagit hänsyn till vikten av förtroende i ekonomin, men att de 
                                                
58 Nygaard, C, Bengtsson, L, 2002, s. 162 
59 Nygaard, C, Bengtsson, L, 2002, s 163 
60 Jacobsen D I, Thorsvik J, 2002 s 198 (efter Rhenman 1989) 
61 Nooteboom B, 2002, s 192 
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har en tendens att underskatta förtroendets komplexitet och även också misstolkar 
denna.62  
 
�Let us consider the value of trust in society. Trust can have extrinsic value, as a basis 
for achieving social or economic goals. It can also have intrinsic value, as a dimension 
of relations that is valued for itself, as part of a broader notion of well being for the 
quality of life.� 63  
 
Citaten är intressanta då de hänvisar till att det naturliga förtroendet bundet till den 
sociala samvaron och det �onaturliga� förtroendet �arbetas� fram i den ekonomiska 
sektorn. De beskriver hur viktigt det är att individer har förtroende för varandra och 
hur svårt det kan vara att bygga upp och upprätthålla denna relation med tillit. 
Nooteboom menar att förtroende kan vara en förutsättning för att ett samhälle 
fungerar och utan förtroende så skulle individer, verksamheter och den ekonomiska 
sektorn inte fungera enligt den uppställda planen. 64   
 
Att lita på folk, förtroende som skapas genom beteende är den mest komplicerade 
formen av förtroende, därför att det handlar om så många olika val av aktioner vilka 
alla kan påverkas och misslyckas65. Beteende som skapar eller förstör förtroende 
mellan parter kan beskrivas på många sätt, Nooteboom illustrerar förtroendebeteende 
med uppställningen nedan som beskriver de olika elementen vilka påverkar en 
persons val och hur det påverkar förtroendet ur positiv eller negativ bemärkelse för 
personen i fråga.66  
 
Forms of trust Object of trust Type of cause (Aristotle) 
Behavioural trust 
Material trust 
Competence trust 
 
 
Intentional trust 
  dedication trust 
  benevolence trust  
  (or goodwill trust) 
Conditional trust 
 
Exemplar trust 
 
Informational trust 
  honesty trust 

An actor 
Means, inputs 
Ability, skills, knowledge,   
  to use technology,  
  methods, language, etc 
Aims, Intentions 
Dedication/care 
  Benevolence, goodwill 
  lack of opportunism 
Outside enablers, 
constraints 
Role models 
 
Information,  
Truthfulness 

Effecient cause 
Material cause 
Formal cause 
 
 
Final cause 
 
 
 
Conditional cause 
 
Exemplary cause 
 
All causes 

Tabell 1 (s.193 Nooteboom, 2002) 
 
Tabellen ska illustrera de olika möjliga beteenden en person kan göra antingen för att 
hon eller han vill det, eller är bunden till något, figuren ska klargöra en persons 
möjligheter till val i livet som påverkas av hennes ställning till förtroendets olika 

                                                
62 Nooteboom B, 2002, s 2 
63 Nooteboom B, 2002, s 2 
64 Nooteboom B, 2002, s 170 
65 Nooteboom B, 2002, s 192 
66 Nooteboom B, 2002, s 193 
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byggstenar.  Nooteboom har använts sig av Aristoteles typ av orsakssamband för att 
framställa figuren ovan.67 

3.5. Prisoners dilemma 
Ett konkret och intressant exempel på begreppet �trust� återfinns i spelteorin 
�prisoners dilemma� som utvecklades av matematikern och nobelpristagaren  
John Forbes Nash68. Han menar att om en grupp personer under specifika 
omständigheter har förtroende för varandra kan de välja den väg som ger dem den 
största möjliga nyttan. Men om de inte litar på varandra skulle varje person sikta på 
att förbättra sin egen situation vilket i sin tur kan leda till den sämsta situationen för 
gruppen. När en grupp väljer samma väg så har en så kallad Nash-jämvikt uppstått. 
Jämvikten beskriver en situation som gruppen med störst sannolikhet kommer att 
välja då gruppen utgår från logisk tänkande och tar det säkra före det osäkra under de 
förutsättningar som ges i spelet.69  Denna klassiska spelteori illustrerar varje individs 
egocentrerade inställning och eventuella beteendemönster, det vill säga han strävar 
efter att förbättra sin egen situation vilket den andra spelaren också gör. Fångarna i 
spelet har inte möjlighet att kommunicera med varandra vilket gör att de inte vet 
vilken strategi den andra väljer, därmed infinner sig dessa i ett riskfyllt dilemma. 
Därför väljer de troligen att inte erkänna i ett försök att nyttomaximera för sig själva. 
Därmed kan de inte komma till den så kallad Nash-jämnvikten som ger det kollektivt 
lindrigaste straffet men innebär att de var och en riskerar ett hårdare straff om inte 
även den andra väljer att samarbeta. I figuren nedan illustreras ett exempel på spelet, 
vilket synliggör ett exempel på en �Nash-jämvikt�. Nash-jämnvikten beskriver en 
situation i spelet där ingen av spelarna kan flytta sig ifrån utan att den person som 
väljer att avvika från först valda strategin får en sämre �nytta� än tidigare, med andra 
ord så är Nash-jämvikten den situation där gruppen med störst sannolikt kommer att 
hamna i med tanke på förutsättningarna i spelet och deras värderingar och risk 
medvetenhet.70  
 
Spelteorin kan kopplas till styrelsen, ledningen och ägaren. Gruppen kan ses som en 
heterogen grupp, än mer splittrad blir den sett på individnivå i respektive grupp. 
Utifrån det perspektivet drar författarna intressanta paralleller mellan Nashs teori och 
bolagsstyrning. Kodernas tillkomst skulle kunna ses som ett övervakningsorgan för att 
styrelsen och ledningen inte skall kunna maximera sin egen nytta. Det ligger i ägarnas 
intresse att dela med sig av överskottet som genereras för att kunna attrahera, behålla 
och inspirera ledningen att prestera ett bra resultat men de flesta ägarna vill ha så stor 
avkastning på sitt satsade kapital som möjligt dock så har olika ägare olika 
tidshorisont på sitt ägande. Därför är det viktigt att kunna lita på och ha förtroende för 
varandra, att arbeta mot ett gemensamt mål och kommunicerar hur det skall uppnås. 
Författarna anser att kopplingen inte är den starkaste med tanke på att ägare och 
ledning kan kommunicera med varandra vilket inte ges möjlighet till i �prisoners 
dilemma�. Men det som är signifikant i kopplingen till spelteorin, förtroende och 
bolagsstyrningen är att personer i bolagen kan ha en egoistisk inställning vilket kan 
bli ett problem för bolagets totala nytta, därav behövs det koordination från ägarna för 
att personerna i fråga ska hamna i en situation som är nyttomaximerande utifrån 
företagets, ägarnas samt arbetarnas glasögon, vilket enligt författarna är en �Nash-

                                                
67 Nooteboom B, 2002, s 193 
68 http://www.open2.net/trust/dilemma/dilemma1.htm (2007-04-18) 
69 http://www.open2.net/trust/dilemma/dilemma_detail1.htm (2007-04-18) 
70 Krugman P, Obsfeld M, 1994, s 240 



21 

jämnvikt�. Exempel på nyttomaximeringen i situationen som beskrivs kan vara att 
arbetarna i bolaget är nöjda med sina ersättningar och ägarna är nöjd med sin 
avkastning på satsat kapital. När situation är som sådan så anser författarna att ett 
förtroende mellan parterna börjar utvecklas och ägarna kan lätta på tyglarna i 
koordineringen av agenten och därmed ge möjlighet till agenten att utvecklas på egen 
hand, vilket kan vara ännu en aspekt som genererar förtroende inom bolaget.  
 
Figuren nedan ställer upp en situation där person A och Person B inte har möjlighet 
till kommunikation mellan varandra, med andra ord de har ingen aning om vad den 
andres spel strategi kommer att bli. Tas hänsyn till att personerna tänker på det 
gemensamt bästa, kommer en Nash-jämnvikt att uppstå där de båda får avtjäna ett 
straff om 2 år var som illustreras med röd markering.  
 
Spelet finns exemplifierat nedan och även i en interaktiv spelbar variant på 
http://www.open2.net/trust/dilemma/dilemma_game.htm där olika strategier kan 
testas. 
 
       Person B 
 
 

Person A 

Figur 2 Prisoners dilemma 
 

 Neka brott Erkänna brott 
Neka 
brott 

3, 3  1, 4 

Erkänna 
brott 

4,1 2,2  
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4. Empiri och analys 

I kapitlet används en komparativ metod och koppling till teorierna och bakgrunden för 
att bearbeta bolagsrapporter och att utforma intressanta analyser av empirin.  

4.1. Undersökning 
Undersökningen baseras på granskning och analys av de fyra största svenska bankers 
bolagsstyrningsrapporter upprättade efter Svensk Kod för bolagsstyrning. 
Undersökningen syftar till att författarna skall kunna dra slutsatser kring huruvida en 
bolagsrapport kan påverka förtroendet för bolaget beroende på hur den är skriven. 
Författarna ska belysa och förstå skillnader mellan rapporterna och lyfta fram aspekter 
kring förtroende i bolagsrapporterna. Författarna har läst bankernas respektive 
rapporter och kommenterar relevanta stycken i dessa. Kommentarerna har legat till 
grund för analysen som lett till slutsatser kring förtroende i rapporterna. 

4.2. SEB  
1972 bildades SEB genom en sammanslagning av Stockholms enskilda bank och 
Skandinaviska banken. De har därefter utökat verksamheten och finns idag i flera 
länder i norra och östra Europa. En del i SEB affärsidé förutom vanliga formuleringar 
om verksamhet och kundnöjdhet är att agera som en god samhällsmedborgare vilket 
är intressant då analysen av bolagsrapporter visar styrelse och ledningens agerande 
och i viss mån om de lever upp till sin affärsidé71. SEBs totala intäkter 2006 uppgick 
till 38 747 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 15 562 miljoner kronor. Största 
enskilda ägarna i SEB är Investor AB och har 18.2 % av rösterna. Andra stora ägare 
består av diverse pensionsfonder som exempelvis Alecta, den utländska ägarandelen 
är 31.1 % av rösterna.  
 
Ersättning till styrelsen har under 2006 varit sammanlagt 8 070 000 kr, störst 
ersättning fick ordförande Marcus Wallenberg som uppgick till 2 600 000kr vilket 
motsvarar 32.2 % av det totala arvodet till styrelsen72. Tabellen nedan illustrerar SEBs 
styrelsearvode samt hur det fördelats till kommittéer och till ordföranden, kostnaden 
har även satts i förhållande till koncernens intäkter och rörelseresultat. Relationen har 
satts upp för att skapa en större jämförbarhet med de andra bankernas arvodering. 
Samma sak har gjorts med arvodet för revision och internrevision. 
 

   
Andel av 
summa Andel av summa 

  
Mkr 
2006 

koncernens 
intäkter 

koncernens Rörelseresultat 
före rev resp. styr arvode 

Styrelsearvode Summa SEB 8,07 0,0208% 0,0518%
 Varav Kommitté 1,8 0,0046% 0,0116%
 Varav ordf. 2,6 0,0067% 0,0167%
Revisionsarvode ÖPwC 46 0,1187% 0,2925%
 Internrevision 121 0,3123% 0,7693%
 Summa SEB 167 0,4310% 1,0617%

Tabell 2 
 
 

                                                
71 http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se (2007-04-07) 
72 SEB Årsredovisning 2006, s 46 f 
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SEB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelser, rapporten är inte 
granskad av bolagets revisorer. Banken anser att förmågan att upprätthålla förtroendet 
hos kunder, aktieägare och andra är av avgörande betydelse och att 
bolagsstyrningsrapporten är ett led i det arbetet73. En tydlig struktur för 
ansvarsfördelning och styrning är av vikt för att undvika intressekonflikter. 
Bolagsstämman 2006 hölls på svenska och simultantolkades till engelska. I enlighet 
med stämmobeslut 2006 har de fyra största aktieägarna utsett vardera en representant 
att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. De har till uppgift 
att till bolagsstämman ta fram förslag på kandidater till styrelseledamöter samt hur 
många dessa bör vara, arvodering till styrelse och revisorer, de skall även föreslå hur 
styrelsearvodet bör fördelas. I bolagsstyrningsrapporten formulerar SEB att �ingen 
särskild ersättning har utgått till valberedningens ledamöter�74. Under 2006 har 
styrelsen bestått av tio ordinarie ledamöter valda av bolagsstämman, men inga 
suppleanter, personalen representeras av två arbetstagarrepresentanter och två 
suppleanter. För att ha en beslutför styrelse krävs närvaro av minst hälften av 
ledamöterna. Den enda av de invalda ledamöterna som är anställd i banken är den 
verkställande direktören Annika Falkengren, av de övriga ledamöterna är två 
beroende och resterande sju oberoende i förhållande till större ägare.  
 
Styrelsen har en uppställd plan för arbetsgången vilken skall reglera styrelsens roll 
samt särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer. Styrelsen har det huvudsakliga 
ansvaret för verksamheten som bedrivs samt beslutar om verksamhetens art, strategi 
och sätta upp ramar och mål för verksamheten. Styrelsen utvärderar löpande 
verksamheten i förhållande till uppsatta mål och riktlinjer. I styrelsens uppgifter ingår 
att anställa och avskeda den verkställande ledningen såsom verkställande direktör, 
vice verkställande direktörer och koncernkreditchefen. Dagordningen för 
styrelsemötena fastställs av styrelseordföranden i samråd med den verkställande 
direktören. Styrelseledamöterna erhåller löpande information och vid behov 
utbildning om regeländringar som rör banken och styrelsearbete. Vid samtliga 
styrelsemöten närvarar den verkställande direktören, utom vid det möte där hennes 
arbete utvärderas. För att erhålla ytterligare information från företagets operativa 
verksamhet har styrelsen möjlighet att till mötena kalla in andra personer ur bankens 
ledning. Koncernens chefsjurist är styrelsens sekreterare. Det hölls tio styrelsemöten 
under 2006, vid tre av dessa närvarade externa revisorer. SEB uttrycker i 
bolagsstyrningsrapporten att beslut �fattas efter en öppen och konstruktiv 
diskussion�75. Bland de viktigaste frågorna som styrelsen behandlat under 2006 har 
varit större investeringar och förvärv/avyttring av verksamheter, affärsplaner, 
finansiella planer och prognoser och frågor rörande kund och personalnöjdhet. I 
bolagsstyrningsrapporten betonas att styrelsens ansvar inte kan delegeras, men för att 
underlätta styrelsens arbete har tre kommittéer inrättas, vilka har till uppgift att 
förbereda frågor åt styrelsen.  
 
Risk and Capital Committee har som huvudsakligt syfte att stödja styrelsens arbete 
med att fastställa och övervaka att bankens struktur är sådan att alla risker inom 
koncernen är identifierade och definierade. Övervakningen och mätningen av risker 
skall ske i enlighet med interna och externa regler. Kommittén har i ansvar att följa 
upp att Basel II reglerna följs av banken. Audit and Compliance Committee har i 

                                                
73 SEB Årsredovisning 2006, s 45 ff. 
74 SEB Årsredovisning 2006, s 46 
75 SEB Årsredovisning 2006, s 47 
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uppgift att stödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella 
rapporteringen och upphandlingen av revisonstjänster. Slutligen finns en 
Renumeration and Human Resource Committee som arbetar med frågor rörande 
ersättningar till styrelse och ledning. Utöver kommittéarbete finns ingen 
arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsens ordförande ingår i samtliga kommittéer. 
Styrelsen fastställer ramar för hur kommittéarbetet skall fortgå. För att utvärdera sitt 
arbete i styrelsen tar de hjälp av en enkät, utifrån vilken diskussioner förs. En 
kontinuerlig utvärdering av den verkställande direktören och verkställande ledningen, 
då ingen som ingår däri närvarar. Den verkställande direktören tillsätter 
divisionschefer och de flesta andra högre cheferna utom vice verkställande 
direktörerna. Till sin hjälp med den operativa ledningen har den verkställande 
direktören tre kommittéer. I respektive kommitté diskuteras bland annat frågor 
rörande strategier, planer och prognoser, större kreditbeslut utom ett fåtal som 
delegeras upp till styrelsen och slutligen en kommitté som ansvarar för koncernens 
finansiella stabilitet, både på kort och lång sikt. 
 
SEB koncernen har tre kontrollfunktioner som står oberoende från 
affärsverksamheten, internrevision, compliance och riskkontroll. Internrevisionen är 
direkt underställd styrelsen, av vilken den får sina instruktioner, huvudsakligen i form 
av en årlig plan. Rapporteringen sker till styrelsens audit and compliance committe 
och till den verkställande direktören. Complianceavdelningen är en stödfunktion åt 
affärsverksamheten och följer upp, utbildar och informerar om såväl interna som 
externa regler. Kommittén har även speciella projekt som rör penningtvätt, 
insiderfrågor och andra liknande områden. Enligt SEBs bolagsordning skall företaget 
�ha minst en och högst två revisorer�76 För närvarande har banken endast en av 
bolagsstämman utsedd revisor, som kommer från PricewaterhouseCoopers AB, utöver 
det tillkommer en revisor utsedd av finansinspektionen. 
 
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman, som även beslutar om hur stor del som 
tillfaller styrelsens ordförande och andelen som skall fördelas bland ledamöter för 
kommittéarbete. Styrelsens ordförande har avstått från särskilt arvode för 
kommittéarbetet. För att öka styrelsens incitament att göra ett bra arbete har styrelsen 
efter förslag från valberedningen har fastslagit en policy om att styrelseledamöterna 
bör använda 25 % av sitt nettoarvode för att köpa aktier i bolaget. Även den 
verkställande ledningen har av styrelsen uppmanats att eftersträva ett aktieägande som 
motsvarande minst en årslön efter skatt. SEBs belöningssystem till den verkställande 
ledningen består av fyra huvudsakliga delar, utöver fast lön och vanliga förmåner som 
tillexempel bilförmån finns kort- och långsiktiga incitamentsprogram samt 
pensionsförmån. För respektive slag av ersättning finns olika mål eller motiv, flera av 
dem har maximibelopp i form av ett absolut tal eller procent av grundlönen. Det 
långsiktiga incitamentsprogrammet är aktiebaserat och omfattar omkring 500 ledande 
befattningshavare. Utfallet av programmet styrs av två faktorer, ökning av vinst per 
aktie samt totalavkastningen relativt konkurrenter. Anledningen till att betalningen, 
om programmet faller ut, sker i aktier är att en målsättning finns om �att ledande 
befattningshavare i SEB skall agera som och på sikt bli aktieägare i banken.�77  
 
Författarna konstaterar att när det i företag finns en stark ägare, familjen Wallenberg i 
fallet SEB, vilka genom olika bolag och stiftelser har ett stort inflytande, kan en 
                                                
76 SEB Årsredovisning 2006, s 50 
77 SEB Årsredovisning 2006, s 52 
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situation uppstå där en konkurrent önskar köpa banken vilket skulle kunna ge en 
bättre avkastning åt alla ägarna men huvudägarna går emot detta då de ser ett större 
värde i det strategiska i att äga en bank. Situationen kan naturligtvis bli den omvända 
att andra ägare får ihop en majoritet och godtar ett bud eller fusion genom vilken 
familjen Wallenberg skulle tappa en stor del av sitt inflytande. Kopplingen till 
spelteorin � Prisoners dilemma kan därför göras trots att storägare har möjlighet att 
kommunicera med varandra även om de har olika målsättningar. Det blir då viktigt att 
övertyga andra att agera som ägaren önskar. Genom att Marcus och Jacob Wallenberg 
tagit plats i SEBs styrelse har, enligt författarna principalen valt att agera som agent 
och därmed kan verka mera direkt i bolaget och principal-agentteorin blir försvagad, 
rollerna principal kontra agent sett från familjens sida. Principalen tar sig således förbi 
problematiken med att anlita en agent för uppdraget löpande ledning av bolaget. 
Författarna vill belysa denna aspekt, då det omfattande arbetet med att förmå agenten 
att inte arbeta utifrån sin egen nytta och kortsiktighet och istället arbeta för ägarnas 
nytta och långsiktiga målsättningar. Således kan informations och beslutsvägar kortas 
vilket skapar ett mer direkt beslutsfattande i bolagsstyrningen enligt författarna. 
 
SEB har som nämnts ovan en policy om att styrelseledamöterna bör använda 25 % av 
sitt nettoarvode för att köpa aktier i bolaget. Författarna ser en intressant koppling till 
intressentteorin där styrelseledamöterna inte längre enbart står som uppdragstagare 
från ägarna utan blir delägare själva och därigenom får ett bredare incitament till att 
arbeta för bolagets och ägarnas bästa. När styrelseledamöterna är aktieägare anser 
författarna att de bör åtnjuta ett ökat förtroende då de har investerat delar av sin 
privata förmögenhet i bolaget och därmed intagit en annan intressent- och risktagande 
position, liksom övriga privat aktieägare. 
 
En formulering i rapporten som författarna ställer sig frågande till är �ingen särskild 
ersättning har utgått till valberedningens ledamöter�78 formuleringen innebär en brist i 
det Nooteboom kallar informational trust då det är otydligt vad de anser är ingen 
särskild om det innebär mindre kontantbetalning, att det bjuds på middag vid mötena, 
andra förmåner eller om det bara är tänkt som en försvagande friskrivning. 

4.3. Nordea 
Nordea har bildats genom sammanslagningar av ett flertal banker i de nordiska 
länderna, den äldsta förgreningen är Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn som 
bildades i Danmark år 1820, den äldsta delen från Sverige som idag ingår i koncernen 
är före detta postgirot som bildades 1925. Dess nuvarande organisation skapades 2001 
när finsk-svenska MeritaNordbanken gick samman med en dansk och en norsk 
konkurrent.79 Nordea presenterar en vision som innebär att de skall ha god lönsamhet 
och tillväxt samt � Vi ska vara ett företag som visar samhällsansvar och som inger 
förtroende och tillit.� 80 
 
Nordeas omsättning under verksamhetsåret 2006 var 7 377 miljoner Euro med ett 
rörelseresultat på 3 820 miljoner Euro. Nordeas största ägare är Svenska staten med 
18,99% av röster och kapital, därefter kommer fondbolag och penionsbolag, det icke-
nordiska ägarandelen är 27,9%. Under 2006 uppgick styrelsearvodet till 1 022 

                                                
78 SEB Årsredovisning 2006, s 46  
79 Nordea de första 186 åren (2007-04-09) 
80 Nordea Corporate Statement (2007-04-09) 
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miljoner Euro varav 255 054 Euro (24,9%) tilldelades ordförande Hans Dalborg.81 
Omräkningen från Euro till kronor har gjorts med omräkningskursen Nordea i 
årsredovisningen hänvisar till som genomsnittlig under 200682. Tabellen nedan 
illustrerar Nordeas styrelsearvode samt hur det fördelats till kommittéer och till 
ordföranden, kostnaden har även satts i förhållande till koncernens intäkter och 
rörelseresultat. Relationen har satts upp för att skapa en större jämförbarhet med de 
andra bankernas arvodering. Samma sak har gjorts med arvodet för revision och 
internrevision. 
 

   
Andel av 
summa Andel av summa 

  Mkr 2006 
koncernens 
intäkter 

koncernens Rörelseresultat 
före rev resp. styr arvode 

Styrelsearvode Summa Nordea 9,5 0,0139% 0,0268%
 Varav Kommitté 1,9 0,0028% 0,0054%
 Varav ordf. 2,4 0,0035% 0,0067%
Revisionsarvode KPMG Bohlins 37,0 0,05% 0,1047%
 Internrevision Ingen uppgift   Ingen uppgift
 Summa Nordea 37,0 0,05% 0,1047%

Tabell 3 
 
Nordeas bolagsstyrningsrapport83 redovisar att de tillämpat svensk kod för 
bolagsstryrning med avvikelser, rapporten är inte granskad av bolagets revisorer. 
Nordea har enligt rapporten tillämpat koden praktiskt i två år, de har under 
tidsperioden utvecklat bolagsstyrningen i organisationen och därigenom möjliggjort 
för diskussion kring affärer på alla nivåer, som vid årsstämma, i styrelsen eller i 
företagets inre verksamhet. Nordea redovisar att utvecklingen ska gynna aktieägarna, 
och att utvecklingen av bolagsstyrningen ska fortgå så att samarbetet med norden 
stimuleras ytterligare. Vid årsstämman 2006 beslutades att kommande årsstämmor ska 
hållas i Stockholm. Varje aktie har en röst vid bolagsstämman, Nordea får inte rösta 
för innehav av egna aktier.  Styrelsen har bestämt att tillämpa lagen vid årsstämman 
2007. Nordea kommer under 2007 hålla informationsmöten för aktieägarna i 
Köpenhamn och Helsingfors, vid mötena har aktieägarna möjligheten att träffa 
företrädare för styrelsen och koncernledningen. Syftet är att ägarna ska ha möjlighet 
att föra dialog med företrädare i ledningen. Valberedningen i Nordea har i enlighet 
med årsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt ytterliga fyra ledamöter. 
Huvudsakliga uppgiften för valberedningen är att komma med förslag på ledamöter 
som kan komma att ingå i styrelsen, samt styrelseordförande, revisor och ersättningen 
till dessa. De fyra största aktieägarna i bolaget har rätt att utse en ledamot var i 
valberedningen som ska bistå ordförande. Valberedningen har även möjligheten att ta 
in ytterligare tre personer som ska ha en stödjande kompetens vilka kan underlätta 
valberedningens arbete. Ledamöterna i Nordeas valberedning har rätt till ersättning 
för kostnader i samband med uppdraget samt att de får ersättning för utförda uppdrag. 
Enligt bolagsstyrningsrapporten så finns valberedningens arbete inför årsstämman 
2007 tillgänglig för aktieägarna på hemsidan www.nordea.com.  
 
Nordeas styrelse har under 2006 av 11 ledamöter utsedda av årsstämman samt tre 
ledamöter och en suppleant som utsetts av de anställda. Styrelsemedlemmarna har 

                                                
81 Nordea Årsredovisning 2006, s 99 
82 Nordea Årsredovisning 2006, s 96 
83 Nordea Årsredovisning 2006, s 57 
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mandatperioden 1 år, men kan bli omvalda vid årsstämman. Vid årsstämman 2006 
omvaldes samtliga ledamöter i den då sittande styrelsen, förutom en person som 
avböjt omval. Nordea tillämpar regler kring styrelsen oberoende i bolaget och 
valberedningen anser att samtliga styrelseledamöter valda av aktieägarna är 
oberoende i relation till de större aktieägarna. Samtliga av bolagsstämman valda 
styrelseledamöter är oberoende i förhållandet till koncernen och ledningen med 
undantag för Lars G Nordström som är verkställande direktör samt koncernchef. Han 
är även den enda styrelseledamoten vald av ägarna med en operativ roll i koncernen.  
 
Styrelsen har i uppgift att regelbundet följa upp strategier, den finansiella situationen, 
utvecklingen samt risker. Styrelsen har ansvar för organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter och att övervaka så att regler och bestämmelser, såsom 
svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen efterföljs. Det yttersta ansvaret 
för att fastställa ett effektivt system för internkontroll och att den underhålls 
styrelsens. Under 2006 hölls 17 styrelsemöten, vid minst ett tillfälle per år får 
styrelsen möjlighet att träffa bolagets externa revisorer utan närvaro av den 
verkställande direktören eller någon annan person från koncernledningen. Nordea har 
som princip att styrelseledamöterna ska utöver det arbete de lägger ner vid 
styrelsemöten även ha uppdrag i särskilda arbetsutskott. Varje utskott ska löpande och 
regelbundet rapportera sitt arbete till styrelsen. Styrelsen har till sitt förfogande ett 
revisionsutskott som ska ge styrelsen en hjälpande hand i arbetet med kontroll och 
granskning av Nordeakoncernens finansiella rapportering. Kreditutskottet ska 
tillgodose styrelsen uppgifter om hur den fastställda kreditpolicyn och strategin 
liksom kreditinstruktioner efterföljs enligt plan eller inte. Det är 
kompensationsutskottet som har uppgift att förbereda förslag kring ersättningsfrågor 
för styrelsen samt om riktlinjer för ersättning till ledandechefer och 
koncernrevisionchefen. Koncernchefen och verkställande direktören utses av styrelsen 
och ansvarar för den löpande förvaltningen av Nordeabank samt Nordeakoncernen, 
han skall beakta lagar och förordningar samt följa de riktlinjer som har satts av 
styrelsen. Den 13 april 2007 så lämnade direktören Lars G Nordström sin post som 
VD och koncernchef efter 4 år.  Den person som styrelsen valde som efterträdare till 
Nordström blev Christian Clausen.  Instruktioner från styrelsen behandlar och betonar 
även samarbetet mellan koncernchef och styrelse. Den interna kontrollen utförs av 
styrelsen, ledningen och annan personal inom Nordea och har i uppgift att möjliggöra 
uppsatta mål såsom yttre och inre effektivitet, tillförlitlighet i operativ och finansiell 
rapportering, efterlevnad av externa och interna bestämmelser samt skydda 
tillgångarna. Systemet för internkontroll bygger på punkterna riskhantering, 
mätsystem och rapportering, kontrollaktiviteter samt ledningens uppföljning. 
Rapporten om den interna kontrollen över finansiell rapportering innehåller inget 
uttalande om hur väl den interna kontrollen fungerat under räkenskapsåret och den har 
heller inte granskats av revisorer. Enligt bolagsordningen ska en eller flera revisorer 
väljas vid årsstämman för en mandatperiod om 4 år. För närvarande har Nordea anlitat 
KPMG Bohlins AB som omvaldes vid årsstämman 2003.  
 
Den verkställande direktören, koncernchefen och styrelseordförande i Nordea anses 
ha nära samarbete, samarbetet behandlar bland annat planeringen av styrelsemöten. 
Koncernchefen ansvarar för Nordeakoncernens verksamhet och för att stimulera och 
underhålla effektiva medel för den interna kontrollen inom verksamheten.  Vid 
årsstämman 2006 så beslutades att Nordea ska ha ett ersättningsprogram och 
anställningsvillkor vilka ska ge grund för rekrytering och behållning av kompetenta 
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personer som i sin tur ska ge större möjlighet till fullbordning av uppställda mål. 
Nordea har som mål att ersättning till ledande personer skall vara marknadsmässig. 
Nordea ger full lön för ett fullgott arbete, men de har även rörlig ersättning som 
erhålles för prestationer som når upp till efter tydligt satta mål. 
 
När författarna behandlade Nordeas bolagsstyrningsrapport gav den ett mer stelt 
intryck än de andra bankernas vilket är anmärkningsvärt då dess största ägare är den 
svenska staten, som varit en av parterna som arbetet för koden och dess utveckling, 
dessutom kräver de att den tillämpas av icke-noterade statliga bolag. Känslan är att de 
i större utsträckning än de andra enbart upprättat rapporten för att de måste och gör 
detta med minsta möjliga information, vilket författarna sett utifrån den institutionella 
teorin tolkar som regulativ anpassning, de har även som enda av de studerade 
bankerna nyttjat möjligheten att göra avvikelser från koden. Ett exempel som 
författarna uppfattar som viss nonchalans mot koden är dels att 
bolagsstyrningsrapporten är uppdelad i två delar i årsredovisningen och att de i 
avsnittet som heter Bolagsstyrningsrapport 2006 hänvisar Corporate Governance-
avsnittet i förvaltningsberättelsen men anger fel sidnummer. Nordea är den enda 
banken som författarna granskat som rapporterar att de i sin bolagsstyrningsrapport 
avviker från koden, avvikelsen gäller att Nordeas verkställande direktör har rätt till ett 
större avgångsvederlag än kodens principer normalt medger, den mer generösa 
hållningen motiveras med att VD med familj för arbetet flyttat till Sverige. 
Avvikelsen gäller således ett av kodens kärnvärden, ersättning till ledningen. 
 
På grund av det geografiskt spridda ägandet i bolaget har Nordeas styrelse valt att 
arrangera informationsmöten för aktieägare vilka planerades äga rum i Helsingfors 
och Köpenhamn. Syftet enligt Nordea är att ägarna skall ha möjlighet att ställa frågor 
och ha en diskussion med företrädare från ledningen. Författarna lyfter fram och 
kopplar denna aspekt dels till det som i Behavioural-trust modellen kallas för 
�Benevolence trust� då agerandet är frivilligt i en välvillig önskan om dialog och 
förtroende från aktieägare som inte har möjlighet att komma till årsstämman i 
Stockholm, bolagets agerande passar även i modellens �Behavioural trust� då det kan 
anses som effektivt att några personer från styrelsen åker till ägarna snarare än att ett 
stort antal aktieägare måste offra tid att åka. 
 
Kopplingen till agentteorin blir den omvända mot den som författarna gjorde till SEBs 
då samtliga styrelseledamöter i Nordea anses vara oberoende, därmed är en 
standardiserad agentteori applicerbar där agenten skall leda bolaget utifrån 
principalens preferenser och målsättningar. Uppföljning av agenten som i fallet 
Nordea kan ses som ett verktyg för att agenten vilken i detta fall är Nordeas styrelse, 
ska arbeta för att nyttomaximera för företaget snarare än för sin egen eller enskilda 
aktieägares nytta. En eller ett par beroende ledamot anser författarna skulle kunna 
tänkas arbeta mer i enlighet med företagets långsiktiga bästa då de ser ett egenintresse 
i att utveckla företaget, det kräver dock att övriga styrelseledamöter bevakar så att 
suboptimeringar eller privata intressekonflikter inte uppstår.  Med tanke på att alla 
styrelseledamöter är oberoende i Nordea så ska en uppföljning på styrelsens arbete 
tillämpas då ett eventuellt utnyttjade av bankens kapital utifrån styrelseposition skulle 
kunna ske om det inte finns en god övervakning av agenten om nu agenten agerar 
nyttomaximerande. Sett utifrån intressentteorin så är en av de primära intressenterna, 
den största ägaren Svenska staten även en sekundär intressent genom sin karaktär av 
det offentliga. En risk med detta, ur övriga potentiella ägares perspektiv, är att en 
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intressekonflikt kan uppkomma om regeringen har målsättningar annat än 
affärsmässiga såsom arbetsmarknadspolitiska eller andra rättviseaspekter. Därför är 
det att Nordea kommunicerar vad bolaget har för mål, styrelse och ledning så att dessa 
är och arbetar för det affärsmässiga och inte politiska. Författarna drar en parallell till 
Skandia där en helt oberoende styrelse handlade i egen sak och skapade en djup 
förtroendekris mot bolaget. Den kopplingen kan utvecklas och göras till Nootebooms 
�Behavioural trust modell� därför att Skandias agerande skulle eventuellt skulle 
kunna ha förebyggts genom en bättre intern kontroll eller i tillämpliga fall med en 
primärintressent i form av en större ägare. Författarna har med denna utvikning valt 
att avvika från empirin för att illustrera exemplet på förebyggande metod inom 
näringslivet. 

4.4. Swedbank 
Föreningssparbanken tog efter beslut på årsstämman 2006 namnet Swedbank att 
använda för hela koncernen, namnet har banken använt internationellt sedan 198384.  
Bankens historia sträcker sig tillbaka till 1820 då landets första sparbank bildades i 
Göteborg. Den andra delen i Swedbanks ursprung härstammar från 
jordbrukskassorna, dess uppgift var att förse det svenska jordbrukets snabbt växande 
kapitalbehov. Det var år 1915 som den första jordbrukskassan bildades i 
Västerhaninge utanför Stockholm. Swedbank valdes till årets bank 200685. 
Swedbanks vision i dagsläget är att vara den ledande finansiella institutionen på de 
marknader de är verksamma på86 I enlighet med Swedbanks vision ligger en god 
bolagsstyrning, Swedbank anser att en god corporate governance är en förutsättning 
för att samarbetet mellan ägare, VD, styrelse och verksamheten i övrigt ska fungera i 
enlighet med målet. Bolagsstyrningen ses över varje år för att effektivisera och göra 
den förenlig med den senaste utvecklingen inom områden de är verksamma på.87 
Swedbanks omsättning under verksamhetsåret 2006 uppgick i koncernen till 29 197 
mkr. Swedbanks rörelseresultat 2006 var 1423 mkr. Swedbank ägarfördelning vid 
2006 års bokslut var Utländska ägare 30,5%, Svenska institutioner 28,9%, 
Sparbanksstiftelser 21,3%, Svenska allmänheten 10,8% och Sparbanker 8,5%88. 
 
Ersättning till styrelsen under 2006 har sammanlagt varit 5 250 000 kr, Ordföranden 
Carl Eric Stålbergs arvode uppgick till 1 550 000kr vilket motsvarar 29,5 % av det 
totala arvodet till styrelsen. Tabellen nedan illustrerar styrelsearvode samt hur det 
fördelats till kommittéer och till ordföranden, kostnaden har även satts i förhållande 
till koncernens intäkter och rörelseresultat. Relationen har satts upp för att skapa en 
större jämförbarhet med de andra bankernas arvodering. Samma sak har gjorts med 
arvodet för revision och internrevision. 
 
 

                                                
84 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,4280,00.html (2007-04-10) 
85 Swedbank Årsredovisning 2006, s 6 
86 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,4280,00.html (2007-04-10) 
87 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,60402,00.html (2007-04-24) 
88 Swedbank Årsredovisning 2006, s 12  
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Andel av 
summa Andel av summa 

  
Mkr 
2006 

koncernens 
intäkter 

koncernens Rörelseresultat 
före rev resp. styr arvode 

Styrelsearvode 
Summa 
Swedbank 5,25 0,0180% 0,0368%

 Varav Kommitté 1,275 0,0044% 0,0089%
 Varav ordf. 1,55 0,0053% 0,0109%
Revisionsarvode Deloitte 23 0,0788% 0,1594%
 Ernst & Young 2 0,0069% 0,0139%
 Internrevision 62 0,2124% 0,4297%

 
Summa 
Swedbank 87 0,2980% 0,6029%

Tabell 4 
 
Avsnittet nedan ska behandla punkter hämtade ur Swedbanks bolagsstyrningsrapport 
200689. Swedbank har valt att följa Svensk Kod för bolagsstyrning utan några 
avvikelser och utan att lämna den för granskning av bolagets revisorer. Swedbanks 
årsstämma äger rum vartannat år i Stockholm och vartannat år på en annan plats i 
Sverige. Vid årsstämman väljs en styrelse som har mandatperiod på ett år. 
Valberedningen nominerar styrelseledamöter, ordförande och revisorer samt föreslår 
arvode till styrelse och revisorer. Principerna för hur valberedning tillsätts för 
kommande år sker vid årsstämman. Valberedningen består av fem ledamöter, utöver 
styrelsen ordförande, som inte får vara ordförande i valberedningen, representeras de 
fyra största aktieägarna med en ledamot vardera.  Till sitt förfogande har 
valberedningen utvärderingar av sittande styrelses arbete, den sker genom samtal 
mellan ordförande och varje ledamot, till sin hjälp för utvärderingen så har ordförande 
en enkät som varje ledamot måste besvara. Valberedningen diskuterar hur styrelsen 
bör vara sammansatt med hänsyn till bankens strategier, enskilda aktieägare har 
kunnat föreslå kandidater men inför 2007 stämma inkom inga förslag. Arbetet i 
valberedningen är inte arvoderat.  Vid årsstämman 2006 valdes 8 styrelseledamöter, 
dessutom ingår två arbetstagarrepresentanter som utses av facket finansförbundet. 
Samtliga ledamöter är oberoende enligt noteringsavtal och svensk kod för 
bolagsstyrning.  Verkställande direktören närvarar vid mötena men är inte en medlem 
av styrelsen. De nyvalda ledamöterna genomgick en av banken tillhandahållen 
introduktionsutbildning. En vecka innan varje styrelsemöte erhåller ledamöterna 
förslag på dagordning samt fördjupningsmaterial. Styrelsen arbete sker utöver 
ordinarie möten i tre kommittéer. En av dessa kommittéer är kreditkommittén, vilken 
är den enda kommittén som har beslutsrätt. De behandlar frågor rörande större 
kreditgivning. Styrelsen har en internrevisionsavdelning till sitt förfogande för att 
utföra en oberoende granskning. Internrevisionsavdelningen har i uppgift att 
kontrollera och värdera effektivitet, styrning, riskhantering och kontroll. De skall även 
arbeta förebyggande för att föreslå förbättringar i den interna kontrollen. Styrelsen 
ordförande har vissa specifika ansvarområden, bland det som nämns i 
bolagsstyrningsrapporten finns uppgiften att ta ansvar för att riskkontroll upprätthålls i 
enlighet med nödvändiga rutiner och riskrapporteringar. Ordförande ansvarar även för 
att den oberoende granskningskontrollen efterlevs. Arbetsgången som styr styrelsen 
arbete har huvudsaklig fokus kring frågor rörande ansvar för strategiska frågor, risker, 
intressekonflikter, jäv, kommittéärenden och resterande utskott.  
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Under 2006 hölls 17 styrelsemöten, varav ett skedde över telefon och två per 
capsulam (per brevkorrespondens). Mötena har i huvudsak ägt rum i Stockholm dock 
har även möten varit förlagda i New York och Washington DC, USA. Styrelsen 
skapar en plan för vilka frågor som det skall läggas störst vikt vid. Under 2006 har 
fokus bland annat rört hypoteksbolagen, bankens IT-strategier och 
kapitalbedömningen inom ramen för Basel II. Viktiga beslut under året har varit att 
utveckla varumärkesstrategierna, försäljningen av Sparebank 1 Gruppen AS samt 
vidga verksamheten i Ryssland. Styrelsen har även haft i uppgift under att bedöma 
verkställande direktörens arbete och bestämt målsättning för denne. En löpande 
uppföljning av bankens risker och kapitalsituation görs av styrelsen och erhåller en 
rapport inför varje möte, samt rapporter om säkerhetssituation och regelefterlevnaden. 
Ingen styrelseledamot har noterat någon avvikande mening i någon beslutsfråga. 
 
Revisorerna rapporterade vid två styrelsemöten sina observationer, vid det ena 
tillfället var varken verkställande direktören eller annan person från koncernens 
ledning närvarande.  Styrelsen har till sitt förfogande ett revisionsutskott, vars 
ledamöter alla oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrnings definition. De har som 
uppgift att klargöra brister eventuella brister i rutiner och organisation utifrån 
styrning, riskhantering och kontroll. Revisionsutskottet granskar även effektiviteten i 
den finansiella rapporteringen och revisorernas arbete. De externa revisorer som har 
anlitat är Ernst and Young AB och Deloitte AB, även finansinspektionen har 
tillförordnat en revisor. Efter årsstämman 2006 så beslutades om en ny 
belöningspolicy. Den nya policyn ska vara riktmärken som ska fastställas vid 
årsstämman 2007 vilket följer reglerna i den nya aktiebolagslagen. Banken redogör att 
de inte har några belöningsprogram som är kopplade till aktiekurs. Bolagsrapporten 
redogör för internkontroll men redovisar inte resultatet av den internkontrollen och 
hur den har fungerat. Swedbank använder sig av en strukturerad riskbedömning för att 
identifiera väsentliga risker, detta sker på flera nivåer i koncernen. Genom en 
självutvärdering, internrevision samt ett så kallat whistleblower system där anställda 
har möjligheten att anonymt anmäla regelbrott inom koncernen. Uppföljning på 
enheter inom koncern är främst kontroller och ekonomifunktionerna, koncernens 
riskkontroll samt internrevisionen. Uppföljningen sker enligt 
bolagsstyrningsrapporten mot budget, affärsplan samt mål uppsatta i styrkort. 
Swedbank rapporterar inte några avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning och de 
har inte lämnat sin bolagsstyrningsrapport för granskning av bankens revisorer. 
 
I bolagsstyrningsrapporten framgår att den verkställande direktören är närvarande vid 
styrelsemötena men inte en medlem av styrelsen. Författarna anser att en anledning 
till att verkställande direktören är närvarande är att informationsvägarna mellan 
styrelsen och ledningen ska blir mer effektiva, dock framgår det inte av rapporten 
varför han inte är en medlem då de andra bankernas direktörer är medlemmar i 
respektive styrelse. Författarna anser detta är konstigt då Swedbank ändå skulle klara 
av noteringskravet kring antalet oberoende styrelseledamöter även om han blev en 
medlem av styrelsen. 
 
Swedbank redovisar i sin bolagsstyrningsrapport att inget arvode utbetalats till 
personerna i valberedningen, Swedbank är den enda banken som är tydliga på den 
punkten enligt författarna. De andra bankernas redovisning kring arvode till 
valberedning känns vag med formuleringar om �ingen särskild ersättning� och 
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�ersättning för kostnader i samband med uppdraget�. Författarna vill belysa och lyfta 
fram detta samt koppla det till Nootbooms Behavioural-trustmodell enligt författarna 
är upplysningen av typen informationellt beteende vilken kopplas i teorin kring 
förtroendebeteende till ärligheten och orsaken som en generell betydelse för att 
generera förtroende. Författarna vill påpeka detta främst för att uppfattningen blir att 
de andra bankerna döljer något, således är Swedbanks rapport den mest 
förtroendeingivande rörande punkten kring valberedningens arvodering.  
 
Författarna vill inte enbart lovorda Swedbanks bolagsstyrningsrapport utan även 
kritisera denna då det framgår att 2 av 17 styrelsemöten har ägt rum i New York och 
Washington DC, USA. Författarna ställer sig frågande till varför de valt att hålla 
mötena i USA vilket inte på något sätt motiveras eller kommenteras. Swedbank skulle 
lämpligen ha redovisat orsaken till varför dessa möten ägt rum på annat håll då 
styrelsen enbart består av personer från norden och en klart övervägande del av 
bankens verksamhet finns här. Förtroendet för styrelsens intentioner med resan blir 
svag utifrån författarnas syn, då det inte framgår i rapporten anledningen till varför 
Swedbank valt att åka till USA och kostnaderna för detta med stor sannolikhet 
belastat bolaget. Detta kan kopplas till ett beteende som saknar ett genuint motiv, 
vilket bidrar till skepsis mot agerandet, i �Behavioural trust modellen� därför kan det 
kopplas till �intentional trust� då Swedbank avsiktligt har valt att mötas två gånger i 
USA men inte motivera eller ens nämna några orsaker till detta. Författarna anser att 
det är ett avsiktligt agerande vilket resulterat i bristande �honesty trust� eller 
�Informational trust�. Gällande årsstämman som vartannat år hålls på en annan svensk 
ort än Stockholm anser författarna att det ökar Swedbanks trovärdighet i sin breda 
förankring i landet, kopplingen till Nootebooms �Behavioural trust� modell handlar 
om mål och avsikter (Aims, Intentions) det vill säga Swedbank vill nå ut till sin breda 
kund- och ägarkrets, beteendet kallas �Intentional trust� i Nootebooms modell. 

4.5. Handelsbanken 
Handelsbanken grundades av personer och företag från Stockholms näringsliv, sitt 
första kontor öppnades 1871 och var beläget vid Kornharmstorg i Gamla stan. 
Affärsidéerna bakom verksamheten har varit enligt Handelsbankens hemsida att 
koncentrera sig på den �egentliga bankverksamheten�, den egentliga 
bankverksamheten definierades av Handelsbanken som, in och utlåning och 
koncentrat till Stockholms marknad och näringsliv. Handelsbanken expanderade 
snabbt, två år efter att de grundades noterades de på Stockholms fondbörs och 1874 
öppna de sitt första avdelningskontor utanför Stockholm, i Jönköping90.  
Den generella målsättningen i dagsläget är att: �vara den bank som har högre 
räntabilitet på eget kapital än ett vägt genomsnitt för övriga börsnoterade nordiska 
banker.�91 Handelsbankens finansiella mål är att: �ha högre lönsamhet än 
genomsnittet för konkurrenterna92. Rörelseresultatet 2006 uppgick till 17,2 mdkr och 
de hade en omsättning på 29 559 mkr93. 
 
Aktierna i Handelsbanken innehas till 28 % av utländska ägare. De största ägarna i 
Sverige är uppdelat enligt följande röster: Industrivärden 10,5 %, Stiftelsen 
                                                
90 http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_ 
Relations&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/Default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224 (2007-04-19) 
91http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=ombanken&amp;navid=Investor_ 
Relations&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/Default/q700BBE2F5D0AE8B2C12571F10024A224 (2007-04-19) 
92 Handelsbanken Årsredovisning 2006, s 4 
93 Handelsbanken Årsredovisning 2006, s 40 
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Oktogonen 10,2, Alecta som har 5.2% av rösterna samt Lundbergs med flera som har 
1,6 % av rösterna.  Bland övriga stora ägare återfinns i diverse fondbolag. 94 
Oktogonen är en stiftelse som ägs av bankens personal, dit betalas personalens 
bonusar, medel som sedan investeras i aktier i banken. 
 
Ersättning till styrelsen under 2006 har sammanlagt varit 6 280 000 kr, Ordföranden 
Lars O Grönstedts arvode uppgick till 1 050 000kr plus ersättning för kommittéarbete. 
Tabellen nedan illustrerar styrelsearvode samt hur det fördelats till kommittéer och till 
ordföranden, kostnaden har även satts i förhållande till koncernens intäkter och 
rörelseresultat. Relationen har satts upp för att skapa en större jämförbarhet med de 
andra bankernas arvodering. Samma sak har gjorts med arvodet för revision och 
internrevision. 
 

   
Andel av 
summa Andel av summa 

  
Mkr 
2006 

koncernens 
intäkter 

koncernens Rörelseresultat 
före rev resp. styr arvode 

Styrelsearvode Summa SHB 6,38 0,0216% 0,0372%
 Varav Kommitté 1,665 0,0056% 0,0097%
 Varav ordf. 1,415 0,0048% 0,0082%
Revisionsarvode KPMG Bohlins 9,9 0,0335% 0,0571%
 Ernst & Young 1,2 0,0041% 0,0069%
 Internrevision 72,2 0,2443% 0,4166%
 Summa SHB 83,3 0,2818% 0,4806%

Tabell 5 
 
Här följer en redogörelse för punkter tagna ur Handelsbankens bolagsstyrningsrapport 
för verksamhetsåret 2006. Handelsbanken har valt att följa Svensk Kod för 
bolagsstyrning utan några avvikelser och utan att lämna den för granskning av 
bolagets revisorer, rapporten är infogad i bolagets årsredovisning95. Valberedningen 
tillsätts av årsstämman och utgjordes för år 2006 av representanter från de fyra största 
ägarna och styrelsens ordförande, deras uppgift är att föreslå lämpliga kandidater för 
kommande styrelseval. Styrelsen består av 13 ledamöter, på 2006 års stämma 
omvaldes samtliga ledamöter utom ordföranden som avböjt omval, den tidigare 
verkställande direktören valdes till ordförande och hans efterträdare valdes in i 
styrelsen. Istället för det vanliga förfarandet med arbetstagarerepresentanter så 
representeras personalen genom att vinstandelsstiftelsen Oktogonen väljer in två 
ledamöter. 
 
Handelsbankens styrelse agerar som kreditkommitté när det skall beslutas om större 
krediter till företag. För att då undvika jävsituationer och följa lagstiftningen om det 
krävs att banken har en lite större styrelse än de flesta andra börsbolag. Både 
stockholmsbörsens noteringskrav och den svenska koden för bolagsstyrning har krav 
rörande styrelsens sammansättning och dess oberoende från ägare och ledande 
personer anställda i bolagen, Handelsbanken redovisar i sin rapport att de efterföljer 
dessa krav. Utöver noteringskrav, koder och aktiebolagslag så redovisar styrelsen att 
de måste följa regler från finansinspektionen och särskild lagstiftning så som Lagen 
om Bank och finansieringsrörelse (2004:297). Från februari 2007 måste banken även 
ta hänsyn till Basel II reglerna utformade av EU gällande kapitaltäckning, vilka ökar 

                                                
94 Handelsbanken Årsredovisning 2006, s 19 
95 Handelsbanken Årsredovisning 2006, s 118 
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fokus på styrelsens ansvar. Enligt Handelsbanken krävs god intern kontroll där 
rörelsen har system som möjliggör identifiering, mätning, styrning, intern 
rapportering och kontroll över riskerna som företaget utsätts för. Detta anser styrelsen 
sig uppfylla och att de behandlar processen för riskbedömning och riskhantering och 
olika typer av risker föredras regelbundet för styrelsen. Handelsbankens 
internrevisionsavdelning har ett sjutiotal medarbetare, ett stort antal, har enligt 
styrelsen, kompetens jämförlig med en auktoriserad revisors. Avdelningschefen utses 
av bankens styrelse, revisionsutskottet fastställer årligen en plan för den interna 
revisionen. Till utskottet rapporterar både de interna och externa revisorerna 
regelbundet sina iakttagelser och vilka riskbedömningar som gjorts. I 
bolagsstyrningsrapporten betonas att rörelsen skall bedrivas på ett sunt sätt med god 
kvalitet och för att upprätthålla förtroendet för marknaden, exemplet de nämner är 
förhållandet till sina kunder. Frågor rörande kompetensfördelning, arbetsfördelning 
och instruktion för verkställande direktörens arbete finns beskrivet i rapporten. 
 
Handelsbankens styrelse har under 2006 haft 12 ordinarie styrelsemöten och ett 
strategimöte. Vid mötena diskuterades regelbundet frågor rörande det ekonomiska 
läget, bankens strategi och ställning relativt andra banker. Andra frågor som 
behandlas rörde upplåning, större kreditgivningar, risklimits och hur de nya 
kapitaltäckningsgraderna skulle efterlevas. Utvärdering av styrelsen sker genom 
individuella samtal mellan ledamöterna och styrelsens ordförande, som stöd hade de 
ett frågeformulär som besvarats av varje ledamot, utfallet av samtalen rapporterades 
sedan till valberedningen. Ett möte hölls utan närvaro av den verkställande direktören 
då hans arbete utvärderats. I bolagsstyrningsrapporten redovisas ersättningsutskottets 
sammansättning, uppgifter och arbetsgång. De har till uppgift att till styrelsen föreslå 
löner och andra ersättningar som skall utgå till verkställande direktör och övriga i 
koncernledningen, vilka sedan fastställs av årsstämman. Handelsbanken strävar efter 
att betala marknadsmässiga ersättningar till koncernledningen och har fastställda 
principer rörande uppsägning och pensioner, inga rörliga ersättningar betalas ut 
varken till styrelseledamöter eller koncernledning. Koncernledningen erhåller dock i 
likhet med alla anställda, när så beslutas avsättning till vinstandelsstiftelsen 
Oktogonen. Vid bolagsstämman väljs, om fyraårsperioder, två revisionsbyråer att 
revidera banken, dessa namnger i sin tur huvudansvarig auktoriserad revisor på 
respektive bolag. Utöver de av stämman valda revisorerna utser finansinspektionen en 
revisor. Handelsbanken försöker undvika att köpa konsulttjänster från bolagen som 
ansvarar för revision av bolaget, om detta ändå sker kräver deras revisionspolicy att 
uppdraget utvärderas enligt FAR:s analysmodell och Sarbanes-Oxely Act. 
 
Handelsbanken har valt att inte redovisa om valberedningen erhållit någon ersättning 
eller inte. Författarna anser att det är anmärkningsvärt då de andra bankerna i sina 
rapporter kommenterat ersättningen till valberedning. Författarna anser att det är en 
brist i rapporten vilket skapar en skepsis utifrån undersökarnas ögon, detta kan lätt 
korrigeras genom att rätta till den informationella bristen och uppge eventuella 
ersättningar. Koppling författarna tar till Behavioral trust-teorin är således att med en 
bra information om ersättning till valberedningen i Handelsbanken kan vara ett 
verktyg för att skapa förtroende jämfört med att underlåta redovisning om 
ersättningen till valberedningen. Författarna kopplar även detta till citatet av  
Aristoteles som återfinns i uppsatsens bakgrundskapitel, där beskriver han hur 
förtroende skapas genom hänsyn och kärlek till en vän, viktigt här är att 
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Handelsbanken blir mer genuint hänsynstagande i sin nästa rapport vilket kan vara ett 
verktyg för att få ett mer förtroendeingivande intryck av rapporten. 
 
Unikt för de studerade bankerna är situationen där bankens anställda genom 
vinstandelsstiftelsen Oktogonen får en bredare intressentroll, från att enbart vara 
personal till att tillsammans bli delägare, vid bokslutsdagen 2006 var Oktogonen den 
näst röststarkaste ägaren med ett röstetal om 10,4% mot den största ägaren 
Industrivärldens 10,7%. 
 
Handelsbanken har liksom de andra studerade bankerna upprättat en rapport som 
följer reglerna för svensk bolagsstyrning utan avvikelser, undantaget för en avvikelse i 
Swedbank och ingen bank har valt att inte låta revisorn granska den. Kopplat till 
Nootebooms Behavioural-trust modell blir att valet att inte avvika från någon av 
kodens punkter resulterar i �Intentional Trust� vilken betonar vikten av mål, avsikter, 
hängivenhet och att inte agerar opportunistiskt, med syftet att få ett bindande eller 
avslutande förtroende från dem som tar del av rapporten. Författarna anser att 
bankerna skulle kunna öka sin �Honesty trust� som handlar om sanning och ärlighet 
genom att lämna rapporten för granskning för revisorn. 
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5. Slutsatser 
I kapitlet redogörs för uppsatsens slutsatser vilka besvarar problemformuleringen och 
uppsatsens syfte. 

5.1. Svar på problemformulering. 
Kan förtroendet för bankernas styrelser öka genom tillämpandet av Svensk kod för 
bolagsstyrning? 
Gemensamt för alla banker är att de på något sätt redovisat styrelsernas arbete under 
verksamhetsåret 2006 utifrån svensk kod för bolagsstyrning med få eller inga 
avvikelser i respektive bolagsstyrningsrapport. Författarna har noterat att ingen av de 
fyra bankernas rapporter är revisorsgranskade. Författarna anser att det är tydligt 
huruvida bankerna lagt ner ett stort eller relativt begränsat arbete på sina 
bolagsstyrningsrapporter. Författarna anser att Nordeas bolagsstyrningsrapport relativt 
de andra bankerna är svagare och att SEBs håller den högsta nivån genom att den är 
stringent och väl illustrerad med tabeller och diagram vilket gör den till den mest 
läsarvänliga av bankernas bolagsstyrningsrapporter. Författarna vill belysa denna 
aspekt och koppla det till bakgrunden där författarna citerat Aristoteles och Francis 
Fukuyama. Aristoteles menar att förtroende som framställs villkorslöst och frivilligt 
till en vän är ett exempel på förtroende. Den ska bestå av kärlek och hänsyn till sin 
vän. Nordeas bolagsstyrningsrapport saknar det engagemang och frivilligt beteende 
som Aristoteles beskrev kan vara ett incitament för att generera förtroende. Det vill 
säga att Nordeas bolagsstyrningsrapport således brister i sitt budskap då den inte 
lyckats illustrera en genuin och engagerad rapportering enligt författarna. SEBs 
bolagsstyrningsrapport sänder ett budskap om nerlagd tid och engagemang vilket 
Nordeas och i viss mån även de andra bankerna saknar eller brister i. Därför har 
författarna dragit slutsatsen att utifrån Aristoteles och Fukuyamas teorier SEB har 
författat den mest förtroendeingivande rapporten.  I bakgrunden till arbetet så tar 
författarna upp Francis Fukuyamas syn på det �sociala kapitalet� som en aspekt för 
förtroende och hur den sociala kommunikationen kan vara ett medel för personer att 
arbeta i grupp och kunna lita på att dennes kollega utfört sitt jobb väl. Författarna 
uppfattar att det i SEBs rapport är möjligt att utläsa en röd tråd, vilket författarna 
anser är ett tecken på ett fungerande samarbete och kommunikation mellan styrelse 
och ledningen, samt att ägarna och ledningen arbetar mot samma mål. Detta kopplar 
författarna till Fukuyamas illustration om hur förtroende skapas i en social samvaro. 
Nordeas bolagsstyrningsrapport som saknar struktur, diagram, tabeller uppfattas som 
den absolut sämsta. Författarna ställer sig frågande till varför de inte valt att uppföra 
en bättre rapport då deras största ägare är svenska staten, som varit en av 
initiativtagarna till koden.  
 
Diagrammet nedan illustrerar bankernas utbetalda styrelsearvode uttryckt i miljoner 
kronor. Den första stapeln visar det totala arvodet som erlagts, den andra stapeln 
gäller den del av arvodet som betalats ut för kommittéarbete och de sista staplarna för 
respektive bank visar hur stor del som tillfallit styrelsens ordförande. Nordea är den 
bank som har betalat ut det största arvodet, sett i relation till omsättningen så är det 
SEB som erlagt den största ersättningen. Den styrelseordförande som erhållit störst 
arvode, såväl i kronor som i andel av omsättningen är SEBs ordförande Marcus 
Wallenberg som inte är oberoende i förhållande till de största ägarna. Författarna drar 
slutsatsen att utdelningen skulle kunna ses som utdelning till ägarfamiljen, 
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undanhållen övriga aktieägare. Alternativt så skulle kunna ses som ett sätt från övriga 
aktieägare att visa respekt till ägarfamiljen som en arvodering i form av ett bra utfört 
arbete, Aristoteles illustrerade detta som ett villkorslöst och uppskattat beteende 
utifrån en väns perspektiv vilket övriga ägare representerar i detta exempel.  
 
Nordea är det bolag som i kronor räknat betalar ut det näst högsta arvodet till 
styrelseordföranden, men sett som del av respektive banks omsättning är den endast 
ungefär hälften så stor. Författarna anser att den bank som betalar ut mest 
styrelsearvoden relativt omsättning är den bank som har den bästa relationen med sina 
agenter vilket i detta fall representeras i form av kommitté och styrelseledamöter.  
 

Styrelsearvode (Kommitté- och Ordförandearvoden) i Miljoner kronor

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

SEB Nordea Swedbank SHB

 
 
Analysen har utifrån beprövade teorier och kopplingar till dessa lett till att författarna 
utifrån bland annat Nootebooms �Behavioural trust� modell och de resterande 
teorierna i arbetet, dragit slutsatsen att en bra utformad bolagsstyrningsrapport kan 
vara ett verktyg för att generera förtroende för företaget för de som tar del av 
bolagsstyrningsrapporten. Författarna vill koppla denna slutsats till avsnittet i 
bakgrunden som relaterar till Fukuyama, det vill säga att arbetare som har en bra 
kommunikation och gemensamma värderingar samt arbetar och kommunicerar mot 
ett gemensamt mål har den bästa förutsättningen att utveckla sitt �sociala kapital�, 
vilket i sin tur kan vara en grund för en mer effektiv och förtroendeingivande 
arbetsmiljö. Sammanfattningsvis menar författarna att engagemanget bakom 
rapportens utformning framgår när den läses. Författarna anser att olika perspektiv 
kring den interna kontrollen och hängivenheten till företaget som varumärke är 
viktigt. För att bolagsstyrningsrapporten skall kunna vara ett verktyg för att generera 
eller behålla förtroende från marknaden krävs således att det framgår att samarbetet 
och kommunikationen inom bolaget är väl fungerande samt att rapporten är 
informationsrik och utformad på ett attraktivt sätt. 

5.2. Förslag till vidare forskning 
Vad händer med den svenska koden om Nasdaq får igenom köpet av OMX? Kommer 
den att vara historia redan efter några få år och att svenska företag istället kommer 
tvingas implementera den mer omfattande amerikanska lagstiftningen The Sarbanes-
Oxley Act då författarna anser att det är troligt att börserna kommer knytas närmare 
varandra om uppköpet blir av. Fler bolag kommer troligen då noteras på båda 
börserna eller åtminstone åtnjuta ett ökat intresse från amerikanska investerare. Även 

Diagra
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om SOX inte tvingas igenom i Sverige så anser författarna det sannolikt att den 
svenska koden kommer jämkas allt närmare i sin utformning mot den amerikanska 
lagstiftningen, vilket kan vara intressant att forska vidare på. Om börsernas regler blir 
mer lika varandra, ökar då det amerikanska ägandet i svenska börsbolag för att de 
förstår reglerna och därmed har ett större förtroende för svenska aktier? Annan vidare 
forskning som skulle kunna genomföras är en jämförelse mellan den svenska koden 
och utländska koder och därmed belysa vilka skillnader som finns och vad de andra 
länderna anser är viktigt att redovisa. Detta skulle kunna ske genom att jämföra själva 
regelverket eller göra en undersökning som denna men en jämförelse mellan bolag 
och rapporter som följer olika koder. 
 
Ingen av de studerade koderna i uppsatsen har varit granskade av revisorer, en 
intressant vidare forskning skulle vara att jämföra bolag i någon annan bransch där 
vissa koder är granskade och andra inte är det. 
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