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Sammanfattning 
 
Titel 
Den svenska bolagskoden - ur ett förtroendeperspektiv - 
 
Bakgrund  
Under senare år har näringslivet fått uppleva flertalet skandaler inom företagsvärlden 

angående förtroendet för storföretagen, både internationellt och i Sverige. I och med dessa 

skandaler har också de flesta länder i Europa infört någon form av Corporate Governance 

eller bolagsstyrning som man säger i Sverige. För att marknaden skall få mer förtroende för 

näringslivet har Sverige infört en bolagskod som ska öka förtroendet för de svenska 

börsföretagen.  

Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka vad bolagskoden inneburit för förtroendet samt studera vad 

som påverkar förtroendet för det svenska näringslivet. 
Metod 
Studien grundar sig på en kvalitativ metod med utförda intervjuer på fyra grupper det vill säga 

revisorer, kapitalförvaltare, media och aktieanalytiker. Utifrån dessa intervjuer har uppsatsens 

primärdata samlats in vilket är kärnan i uppsatsen. 

Resultat  
Studien visar att enbart bolagskoden inte kan återställa förtroendet för svenskt näringsliv. Det 

krävs flera åtgärder för att stärka förtroendet, dock kan författarna konstatera att den svenska 

bolagskoden kan fungera som ett verktyg för att öka förtroendet. Det framgår även i studien 

att bolagskoden är uppbyggd på självregleringssystemet vilket skapar en ökad öppenhet och 

transparens med principen följa eller förklara. 

Nyckelord 
 
Bolagskoden, Förtroende, Följa eller förklara, Lagstiftning 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ska författarna ge en bakgrund till varför denna uppsats skrivs samt framställa 

de problemfrågor som senare kommer att behandlas i uppsatsen. Vidare följer syftet med 

uppsatsen samt gjorda avgränsningar och vilken målgrupp uppsatsen riktar sig till. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Förtroende för näringslivet är alltid något som har diskuterats, det är inget nytt. När det finns 

någon form av affärsverksamhet har det förekommit vissa grundläggande etiska problem. 

Problemen kan sammanfattas som utnyttjande av överlägsen kunskap på andras bekostnad, 

svek av förtroende och blint tjänande av egennyttan. Förtroendet för näringslivet har utsatts 

för stora påfrestningar under 1900-talet, oftast vid stora upp- och nedgångar på aktiebörserna.1 

Dessa påfrestningar kommer att presenteras nedan i form av företagsskandaler.  

 

1.1.1 Företagsskandaler 
 
Under senare år har näringslivet fått uppleva flertalet redovisningsskandaler inom 

företagsvärlden angående förtroendet för storföretagen, både internationellt och i Sverige. 

Den mest uppmärksammade skandalen är när den amerikanska energihandelsjätten Enron 

kollapsade hösten 2001 efter avslöjande att bolaget genom bokföringsmanipulationer lämnat 

falska uppgifter om sin ekonomiska ställning vilket medförde att de vilseledde anställda, 

aktieägare och allmänheten.2 En av huvudaktörerna i Enron (Jeffrey Skilling) fick nyligen sitt 

straff som ledde till 24 års fängelse, vilket kommer att överklagas3. Redan under våren 2002 

uppdagades nästa stora redovisningsbedrägeri i USA då WorldCom gick i konkurs. Efter 

dessa skandaler i USA antogs under sommaren 2002 den så kallade Sarbanes-Oxley Act 

(SOX). Den anses vara den största förändringen av de federala värdepapperslagarna sedan 

1930-talet. Lagförslaget fanns utarbetat sedan tidigare, men det kunde genomdrivas först när 

WorldCom skandalen var avklarad. SOX är en lagtext och är således tvingande. Även i 

                                                
1 SOU 2004:47  

2 Ibid 

3 b) Hemsida DN 
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Sverige har vi drabbats av skandaler, den största gäller försäkringsbolaget Skandia. Där 

handlade det om oproportionerliga bonusar, pensioner och andra förmåner till bolagsledning 

och styrelse. Det förde med sig att företaget hamnade i ekonomiska svårigheter och 

aktiekursen sjönk kraftigt.4 

 

1.1.2 Corporate Governance 
 
I och med dessa skandaler har också de flesta länder i Europa infört någon form av Corporate 

Governance eller bolagsstyrning som man säger i Sverige. Corporate Governance handlar om 

att styra bolag på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade 

kapitalet och därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt5. Så här säger 

Rolf Skog i sin bok om vad Corporate Governance handlar om:   

 

�Hur ett system av ägare, institutioner och regler skall vara utformat för att 

skapa en styrning och kontroll, som i största möjliga utsträckning bidrar till 

effektvitet och förnyelseförmåga i enskilda företag och i näringslivet som helhet 

och som därmed lämnar största möjliga bidrag till vår gemensamma ekonomiska 

välfärd.� 6 

 

Begreppet bolagsstyrning är under utveckling och det finns i dagsläget ingen allmän etablerad 

innebörd. Det finns ett flertal olika definitioner som lägger tyngdpunkten vid skilda aspekter 

av företagets styrning med hänsyn till nationellt skilda juridiska system, ägarstrukturer och 

traditioner för ägande och styrning av företag. Den definition som Sverige använder är den 

som EU- kommissionen också använder sig av vilket härstammar från den brittiska koden, the 

Cadbury Code7. Den lyder enligt följande: the system by which companies are directed and 

controlled.8  

    

 
 

                                                
4 SOU 2004:47  

5 SOU 2004:130  

6 Skog (2005) sid 11 

7 The Cadbury code kommer att beskrivas senare i bakgrunden 

8 SOU 2004:47  
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1.1.3 Utveckling av bolagsstyrning  
 
Den europeiska utvecklingen av bolagskoder startade med att Storbritannien hade några 

mycket uppmärksammade skandaler under slutet av 1980-talet. Storbritannien tillsatte 1991 

på det brittiska näringslivets initiativ en kommitté under ledning av Sir Adrian Cadbury. Hans 

uppdrag var att föreslå förbättringar för det brittiska Corporate Governance systemet. 

Kommissionens rapport kom ut 1992 med namnet Cadburyrapporten. Det som var det 

anmärkningsvärda med Cadburyrapporten mot tidigare rapporter, var att den nu skulle ingå i 

Londonbörsens noteringsregler och att den skulle uppfattas som en kod, ett slags komplement 

till den knapphändiga aktiebolagslagen. Då skapades också principen �följ eller förklara�, 

som innebär att företagen måste följa koden till den grad att om de inte vill följa så måste de 

förklara varför de inte vill följa koden i årsredovisningen. Cadburykoden har under åren 

vidareutvecklats men stommen är kvar och den heter idag the Combined Code. 

Cadburyrapporten blev en inspirationskälla för många länder i Europa och övriga delar av 

världen.9 Detta har skett i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet då nationella koder för 

bolagsstyrning har upprättats. Även EU följer Cadburyrapporten och säger i sin handlingsplan 

så här: 

 

�Varje medlemsstat bör särskilt sträva efter att kunna fastställa en 

företagsstyrningskod, utformad för användning på nationell nivå, som de 

börsnoterade företag som omfattas av deras jurisdiktioner skall följa eller, om så 

inte sker, förklara de avvikelser som gjorts.�10 

   

Även många internationella organisationer har tagit fram rekommendationer för 

bolagsstyrning, en av dessa är OECD (organisation for Economic Co-operation and 

Development). Enligt European Corporate Governance Institute (ECGI) fanns det i mars 2004 

totalt 122 koder i 43 länder samt sju koder för internationella organisationer.11 

 
 
 

                                                
9 Skog (2005)  

10 Ibid sid 28 

11 SOU 2004:47 
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1.1.4 Uppkomsten av den svenska bolagskoden  
 
Även Sverige har som nämnts tidigare utsatts för skandaler som har väckt stor 

uppmärksamhet och förorsakat berättigad kritik. I och med att större delen av svenska folket 

numera är aktieägare, direkt eller indirekt, berörs de av hur de svenska börsnoterade företagen 

sköts.12 Under de senaste tio åren har förtroendet sjunkit för de största företagen i Sverige 

men i en internationell jämförelse ligger Sverige bra till angående förtroende för 

storföretagen.13 För att det svenska folket skall få mer förtroende för näringslivet har även 

Sverige uppfört en bolagskod som ska öka förtroendet för de svenska börsföretagen. Syftet är 

att bidra till att höja kvaliteten i svensk bolagsstyrning och därigenom stärka företagens 

effektivitet och utvecklingskraft. Ett annat viktigt syfte är att höja kunskapen om och stärka 

förtroendet för svensk bolagstyrning på den internationella kapitalmarknaden, för att 

därigenom främja det svenska näringslivets tillgång till internationellt riskkapital.14  

 

För att få ordning på bolagsstyrningen tillsattes en förtroendekommission. De identifierade 

brister i bolagsstyrningen hos börsföretagen som en viktig förklaring till de skandaler som 

uppkommit i Sverige. Kommissionen beslöt då att utforma en nationell svensk 

bolagsstyrningskod tillsammans med näringslivet, den så kallade Kodgruppen. Koden ger 

uttryck för både fasta och väldefinierade bestämmelser, samt regler som har mer karaktär av 

riktlinjer. De företag som omfattas av koden skall visa en bolagsstyrningsrapport i 

årsredovisningen där de ska visa att de följer koden och redovisa grundligt hur detta sker. Det 

ska även redovisas en rapport om intern kontroll som kan ingå i årsredovisningen eller utgöra 

en särskild rapport. Sedan är det upp till marknaden att se ifall redovisningen är godtagbar 

eller inte.15 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
I näringslivet har det under senare år varit en offentlig debatt om förtroendet för näringslivet 

då det har funnits bristfälligheter och övertramp beträffande maktfördelningen mellan ägare, 

styrelse och bolagsledning. Reaktionerna har varit kraftiga från aktieägare och allmänhet mot 

                                                
12 SOU 2004:130 

13 SOU 2004:47 

14 SOU 2004:130  

15 SOU 2004:47  
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effekterna av att sekelskiftets börsbubbla sprack och att det visade sig att flera ledande 

svenska företag hade betydande problem med strategi, sunt förnuft och omdöme.16 

Diskussioner kring förtroendet för svenskt näringsliv har varit en het fråga då fartblindhet och 

girighet är uttryck som förekommit i debatten. Tiden förändrar synen på rätt och fel menar 

Rossander och att det som var rätt och lagligt förr i tiden har förändrats och kan ses som fel 

och olagligt idag.17 De kartellsamarbeten som idag är olagliga ansågs för bara några decennier 

sedan som det helt naturliga resultatet av en lyckad jakt på marknadsandelar. Ett annat 

tillvägagångssätt var insiderhandel på börsen som ansågs långt in på 70-talet vara ett naturligt 

inslag i ett kapitalistiskt system. I dag är det olagligt med insiderhandel som fördöms med 

nattsvarta tidningsrubriker. Det ställs större krav på företag idag vilket kan synas i 

allmänhetens förtroende för näringslivet. Oavsett hur och vad man egentligen mäter tycks 

bilden vara entydig, förtroendet har rasat.18 Ett förtroendeproblem som har diskuterats är 

agentproblematiken och med det menas att företagsledningen vill få en andel av överskottet i 

ersättning för det arbete de lägger ner. Detta bidrar till att företagsledningen driver företaget 

på ett sådant sätt att överskottet inte blir maximalt, vilket strider emot aktieägarna som vill ha 

så hög avkastning som möjligt.19 Att frambringa legitimitet är ett annat problem som 

företagsledningen har20 och det menas att ledningen har förtroende ifrån ägarna att handla 

efter företagets bästa, vilket bedöms och utvärderas, men det är ledningen som personifierar 

organisationens handlande. För att ett företag skall kunna påverka legitimiteten är det viktig 

att företagen utformar mål som överensstämmer med intressenternas värderingar vilket är 

svårt.21  

 

Kodens avsikt är inte att reglerna ska vara tvingande eller innefattas i lagstiftningen utan 

istället ska den fungera som en självreglering. Koden är inte lag, utan ett dokument som 

kodgruppen kommit överens om. Eftersom koden inte är någon lag, är det inte åklagare och 

domstol som ska se till att den följs. Massmedia är den aktör som övervakar näringslivet, 

vilket leder till att om marknaden inte anser att förklaringen är godtagbar, kan det ge negativ 

publicitet för företaget och därigenom ett reducerat anseende på kapitalmarknaden. På grund 

                                                
16 Rossander (2004) 

17 Ibid 
18 Ibid 

19 SOU 2004:47 

20 a) DN hemsida 

21 Karlsson (1991) 
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av detta antas företagen följa kodens regler det vill säga inget företag vill ha badwill.22 Till 

skillnad ifrån Sveriges har man i USA valt att lagstifta bolagskoden (SOX) för att återställa 

förtroendet för kapitalmarknaden. SOX innebär långa fängelsestraff och dryga böter av den 

som bryter mot någon regel. Detta har väckt intresse hos författarna, att belysa vilka effekter 

som påverkar företagen att följa koden förutom massmedia, samt vad som händer med de 

företag som väljer att inte följa koden �det krävs ett nytt sätt att tänka för lösa det problem 

som det gamla sättet har skapat� 23 

 
Sverige var ett av de sista länderna i EU att utforma en bolagskod, vilket gör att Sverige kan 

ta lärdom från andra EU länder och deras utveckling av bolagskoden. Sverige har hämtat 

inspiration från England, som var först i Europa med att implementera bolagskoden 1998.24 

Mycket debatt har skapats kring koden i Sverige och ett visst motstånd mot koden har 

frambringats bland ledningarna i bolagen, som vill ha kvar sin handlingsfrihet. Även England 

mötte ett liknande motstånd vid implementeringen av Combined Code, men har på senare tid 

fått positivt gehör.25 Lars-Olle Larsson som är ansvarig för utvecklingen av Corporate Social 

Responsibility vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers skriver i sin bok att grundarbetet med 

koden har genomförts under perioden oktober 2003 till april 2004. Grundarbetet har gått för 

fort fram under en kort period vilket tyder på brister i koden.26 Vidare har det amerikanska 

rådgivningsföretaget Institutional Shareholders Services (ISS) och en brittisk börsanalysfirma 

rankat Sverige lägst av 24 utvecklade länder, vad gäller just bolagsstyrning, vilket grundades 

på årsredovisningar för år 2003.27 Bolagskoden har nu funnits i det Svenska näringslivet i ca 

ett och ett halvt år vilket gör det intressant att undersöka hur bolagskoden har påverkat 

förtroendet. 

 

1.3 Frågeställning 
 
Huvudfråga  
 
! Experternas uppfattning om vad bolagskoden har inneburit angående förtroendet för 

det svenska näringslivet? 
                                                
22 SOU 2004:130 

23 Hassel (2006)  

24 Thorell och Molin (2006) 

25 Mcneal och Rimmington (2004)  

26 Larsson (2005) 

27 a) Kollegiets hemsida 
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Delfrågor 
För att besvara huvudfrågan kommer följande tre frågor att behandlas enligt experternas 
uppfattning.  
 
! Minskar förtroendet för företaget ifall man väljer att förklara istället för att följa 

koden? 
 
! Räcker det enbart med bolagskoden för att öka förtroendet för näringslivet eller 

behövs andra åtgärder? 
 
! Skulle en lagstiftning av den svenska bolagskoden öka förtroendet för näringslivet? 

 
 

1.4 Syfte  
 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad bolagskoden inneburit för förtroendet samt studera vad 

som påverkar förtroendet för det svenska näringslivet. 

 

1.5 Avgränsning 
 
Författarna har valt att studera hur den svenska koden för bolagsstyrning har påverkat 

förtroendet för det svenska näringslivet. Författarna har valt att avgränsa arbetet till att 

behandla förtroendet för svensk näringsliv ur en bred krets av användare. Studien grundar sig 

på experter inom bolagskoden. Dessa experter är utvalda från revisorer, media, analytiker och 

kapitalförvaltare. Dock har inte hänsyn tagits till företagens och allmänhetens aspekter på 

grund av de begränsningar i tiden som är avsatt för denna magisteruppsats. Koden tillämpas 

endast i svenska aktiebolag på A-listan samt O-listebolag med ett marknadsvärde över 3 

miljarder kronor. Författarna har således valt att avgränsa oss till dessa företag.  

 

1.6 Målgrupp 
 
Denna uppsats riktar sig främst till personer som har ett intresse för Corporate Governance. 

Såväl studerande som fackfolk vilka berörs av ämnet samt privatpersoner med särskilt intresse 

är potentiella läsare. Företag som har en väl inarbetad bolagskod men även de som har tänkt 

införa bolagskoden har också ett intresse av uppsatsen.  
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1.7 Disposition 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Disposition, egen 

 

I Metodkapitel framställer författarna vilka metoder
som har använts under studien. Studien är  
uppbyggd på en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer.  

I detta kapitel presenteras en grundläggande
förståelse om bolagskodens innebörd samt 
harmonisering. 

Här presenteras valda teorier som anses nödvändiga
för att svara på uppsatsens syfte samt primärdatan  
presenteras.  

Här analyserar författarna det 
empiriska materialet som har samlats in via 
intervjuer med den befintliga teorin.  

Avslutningsvis presenteras de slutsatser och 
reflektioner som författarna drar ifrån analysen samt 
svarar på undersökningsfrågorna. 

Metod 

Bolagsstyrning

Teori Empiri 

Analys 

Slutsats 

Inledningskapitlet ger läsaren en bakgrund i ämnet. 
Vidare tar kapitlet upp en problemdiskussion, 
frågeställningar, syfte och målgrupp. 

Inledning 
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2 Metod 
 

 
I detta kapitel diskuteras och motiveras vilka metoder som är lämpliga och relevanta för 

studien. Beskrivningen görs för att underlätta möjligheten för läsaren att själv göra en kritisk 

bedömning av de resultat som framkommer i uppsatsen. 

 

 

2.1 Undersökningsobjekt 
 
Förtroendet för bolagskoden är en högaktuell fråga och utgör en ansenlig debatt i media och 

svenskt näringsliv. Intresset för bolagskoden uppstod genom att författarna hade en 

förkunskap om bolagskoden då författarna har medverkat i konferens samt föreläsningar som 

har behandlat ämnet. Innan problemformulering fastställdes undersökte författarna vad som 

har skrivits tidigare om temat. Undersökningar om bolagskoden har tidigare bearbetats utifrån 

olika infallsvinklar vilket gjorde att författarna valde att undersöka ett tema som inte var 

grundligt behandlat tidigare. Författarna fick vägledning av en före detta representant från 

förtroendekommissionen som rekommenderade vilka problem som fanns på marknaden. Det 

gjorde att författarna valde att undersöka bolagskoden ur ett förtroendeperspektiv.  

 

2.2 Val av metod 
 
Vid genomförande av en studie finns det olika sätt att inhämta information. Dels handlar det 

om ett övergripande angreppssätt, som experiment, fallstudier eller enkäter, dels handlar det 

om direkt datainsamling genom intervjuer, sökning i databaser, artiklar och böcker. Det är då 

viktigt att klargöra om studiens upplägg skall vara extensiv (bredd) eller intensiv (djup) det 

vill säga om en kvantitativ eller kvalitativ studie ska göras. Valet av metod ska alltid ske 

utifrån syftet för uppsatsen och med beaktande av problemformuleringen.28 

 

 
 

                                                
28 Jacobsen (2002) 
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2.2.1 Kvalitativ metod 
 

En kvalitativt inriktad forskningsansats används vid insamling av text och lämpar sig väl, då 

den som genomför studien vill få fram mycket information om enstaka frågor.29  Bryman och 

Bell menar att den kvalitativa metoden i regel är avsett att få fram hur människor tolkar och 

förstår en given situation genom att beskriva, analysera och förstå beteenden hos människor. 

Med en kvantitativ metod behandlas istället stora urval av enheter. Den kvantitativa metoden 

är som mest lämplig när man vill beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning.30 För att få 

fram hur människor tolkar och förstår en given situation31 ansåg författarna att använda en 

kvalitativ metod som lämpar sig bäst till denna studie. Eftersom studien eftersöker kvalitativ 

information som skapar större klarhet i ett oklart ämne och att få fram en nyanserad 

beskrivning32är en kvalitativ metod mer tillämpbar. Med en kvantitativ metod får man inte 

fram tolkningar och reflektioner vilket gjorde att författarna valde att inte tillämpa en 

kvantitativ metod. Utgångspunkten är att författarna vill finna individuella variationer och 

skillnader i uppfattningen av fenomenet, samtidigt som författarna vill få fram likheter. Att 

använda intervjuer med standardiserade svarsalternativ är svårt för att få fram uppfattningar 

om en given situation.33 För att respondenten ska kunna gå mer på djupet och komma med 

egna värderingar och åsikter om det aktuella ämnet, är öppna intervjuer mer lämpliga.34  

 

2.3 Undersökningsansats 
 
För att få en uppfattning om verkligheten när en studie görs, finns det olika alternativa 

ansatser. Ett av tillvägagångssätten innebär att man utgår ifrån redan befintliga teorier för att 

sedan undersöka huruvida dessa teorier stämmer överens med verkligheten. Ett annat 

alternativ är att identifiera problem i verkligheten som leder till frågeställningen, vilket 

besvaras och förklaras genom att en teori upptäcks. Dessa ansatser kallas deduktiv respektive 

induktiv ansats.35 Alvesson och Sköldberg menar att det finns ytterligare en ansats vilket 

                                                
29 Bryman och Bell (2005) 

30 Ibid 

31 Patel och Davidsson (1994) 

32 Jacobsen (2002) 

33 Ibid 

34 Patel och Tebelius (1987) 

35 Jacobsen (2002) 
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benämns abduktion. Detta innebär en blandning mellan deduktiv- och induktiv ansats36. Mer 

ingående har den deduktiva ansatsen sin utgångspunkt redan från en befintlig teori och 

hypoteser, som testas för att omkullkastas, tillämpas, förstärkas eller utvecklas. En del kritik 

har framhållits när det gäller den deduktiva ansatsen vilken främst består i att datainsamlingen 

kan präglas av de uppfattningar, som den som genomför studien redan har37 samt att det 

förutsätter att man har hypoteser som kan testas på empirin.38 Då studien inte utgår ifrån 

någon hypotes avser författarna att inte använda en deduktiv ansats.  Utgångspunkten för den 

induktiva ansatsen är att bygga upp nya teorier utifrån den insamlade informationen. 

Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen ifrån 

tidigare vedertagen teori. Forskaren skall alltså upptäcka något som kan formuleras i en teori. 

Den kritik som har riktats mot den induktiva ansatsen är att den sällan bygger på samtliga 

tänkbara observationer samt att man inte vet något om teorins räckvidd. 39  Det som talar emot 

den induktiva ansatsen i vårt fall är att författarna använder sig av redan befintlig teori. 

Abduktion innebär att det empiriska materialet stegvis redogörs till teorier.40  Då författarna 

avsåg att växla mellan teori och empiri lämpar sig abduktion bäst i denna studie.     

 

2.4 Datainsamling  
 
Vid en undersökning är det viktigt för undersökaren att i ett tidigt skede ta ställning till vilken 

form av data som ska samlas in. Data kan delas in i två grupper; primär och sekundärdata, 

vilket gör att tillvägagångssätt bör anpassas efter studiens karaktär. Nedan kommer en 

beskrivning hur författarna har gått till väga för att samla in primär- och sekundärdata 

 

2.4.1 Primär- och sekundärdata  
 
Sekundärdata är den information som redan finns insamlad och dokumenterad av andra. 

Sekundärdata kan bestå av information från webbplatser, artiklar, litteratur med mera. 

Primärdata är sådan information som utredaren själv samlar in direkt från källan. Sådan 

information samlas in genom att forskaren vänder sig till den primära informationskällan. 

                                                
36 Alvesson och Sköldberg (2004 
37 Jacobsen (2002) 

38 Patel och Davidsson (1994) 

39 Jacobsen (2002) 

40 Alvesson och Sköldberg (2004)  
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Vanligtvis samlas primärdata in genom intervjuer eller frågeformulär.41 Författarna har använt 

sig av både primär- och sekundärdata för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

Tonvikten i denna uppsats ligger på primärdata, där författarna har fått förmånen att intervjua 

sakkunniga personer i näringslivet med särskilt intresse för bolagsstyrning. Primärdatan består 

av fyra grupper från näringslivet och är kärnan i uppsatsen men dock får inte det sekundärdata 

som presenteras nedan underskattas eftersom bägge formerna kan kontrollera varandra då 

man sammanför empiri med teori. Det kan på så sätt bidra till att styrka resultatets 

reliabilitet.42  Primärdatan kan leda till förnyade analyser och tolkningar vilket kan bidra till 

specifik information som inte finns vid sekundärdata. Nackdelen med primärdata är att den tar 

lång tid att bearbeta43. 

 
Information som inte har samlats in av författaren utan som tagits från andra källor benämns 

sekundärdata44. För att öka trovärdigheten i det som undersöks är sekundärdata viktig.  

Uppsatsens teoretiska referensram utgår från amerikansk, engelsk och svensk litteratur som 

behandlar bolagskoden. Denna typ av data är av stor vikt för att skapa förståelse för 

uppsatsens problem och ge den historiska bakgrunden inom redovisningsområdet. Vid val av 

insamling av sekundärdata finns det både för och nackdelar. Fördelar är att man sparar tid då 

det redan finns tillgång till material med god kvalité. Detta gör att man får mer tid för att göra 

analysen för den insamlade datan. Nackdelar med sekundärdata kan vara att man inte är 

bekant med materialet, vilket gör att man måste sätta sig in i det så att man förstår materialet. 

Det gör att det kan saknas nyckelvariabler, det vill säga eftersom forskaren analyserar data 

som andra har samlat in (oftast för andra syften) kan det fattas en eller fler viktiga variabler45. 

Det är viktigt att bearbeta sekundärdata för att kunna göra egna analyser och dra slutsatser 

utifrån den information man inhämtat. Författarna har bearbetat sekundärdata genom att samla 

information från Linköpings Universitets databaser, artiklar och böcker. De sökord som 

främst förekommit i databaser och söksidor är bolagskoden, Corporate Governance, 

förtroende, SOX.  Författarna har även använt Statens offentliga utredningar (SOU), 

informationsmaterial från revisionsbolag samt Internetsidor som behandlar bolagskoden. 

Författarna valde de teorier som är relevanta för studien, och det kan man läsa mer om i 

                                                
41 Bryman (2004) 

42 Ibid 

43 Jacobsen (2002) 

44 Ibid 

45 Bryman (2004) 
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kapitel 2.6 val av teori. Nedan kommer författarna att presentera urvalsprocessen av 

respondenter. 

 

2.4.2 Val av respondenter 
 
Vid en undersökning bör man alltid sträva efter att få ett så representativt urval som möjligt 

för att få en god kvalité på undersökningen.46 Undersökningen har en kvalitativ ansats där 

intervjuerna utgör en viktig del av informationsinsamlingen. För att uppsatsen skall få en så 

hög relevans som möjligt är val av respondenter viktigt.47 Vid val av respondenter till 

intervjuer är det därför viktigt att identifiera vilka personer som har värdefull och viktig 

information. Ett felaktigt urval av respondenter skulle innebära ett förvrängt resultat i 

undersökningen. Det är dock inte lätt att hitta dessa urvalspersoner när man först måste ta reda 

på vilken kvalité respondenterna besitter.48 För att undersökningen skall kunna ge en 

representativ bild inom problemområdet har författarna valt att intervjua fyra grupper som 

representerar en stor del av marknaden. De grupper som valdes var är analytiker, media, 

revisorer samt kapitalförvaltare. Vad som måste uppmärksammarns är att författarna vill inte 

undersöka skillnaden mellan dessa grupper utan se en helhetssyn ifrån marknaden. Vid val av 

respondenter i de olika grupperna utsåg författarna personer som är experter inom respektive 

område. För att komma i kontakt med specialister inom respektive område valde vi att 

undersöka vilken person på de utsedda företagen som var bäst lämpad. I de fall författarna 

inte hittade de mest kompetenta personer för det problemområde som söktes, valde författarna 

att kontakta de största företagen som arbetade med bolagskoden. Nedan kommer en mer 

utförlig beskrivning av urvalsprocessen att presenteras. 
  

Revisorer  
I urvalet har författarna valt att hämta primärdata från revisorer vilket förklaras av att de har 

en stor inblick i företag och är väl insatta i bolagskoden. En revisor har en bred bild av 

bolagskoden då han eller hon har behandlar flera börsbolag. Författarna valde revisorer ifrån 

de fyra största revisionsbolagen på grund av att de representerar största delen av samtliga 

börsbolag. De representerade revisionsbolagen är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG, 

                                                
46 Jacobsen (2002) 

47 Kvale (2001) 

48 Jacobsen (2002) 
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Ernst&Young och Deloitte. Eftersom revisorernas arbete bygger på ett stort förtroende för 

deras sakkännedom och objektivitet49, framstår dessa respondenter som ett självklart val. 

Samtliga respondenter har blivit rekommenderade av andra revisorer inom respektive företag 

då de anses inneha störst kunskap om bolagskoden. 

 

Analytiker 

Analytiker arbetar dagligen med att bedöma företag på marknaden då de har en god insyn i 

vad som behövs för att skapa ett gott förtroende till aktiespararna. Detta gör att analytiker är 

en viktig aktör på marknaden som måste beaktas. Vid val av den första analytikern utgick 

författarna från en färsk analytikerranking som Starmine gjort i uppdrag av Dagens Industri. 

Författarna valde att kontakta den bästa svenska analytikern enligt rankingen för att får att få 

en hög reliabilitet på svaren. Vid val av den andra analytikern utgick författarna ifrån 

affärsvärldens ranking där man rankade de bästa rankingföretagen. Författarna valde att 

kontakta det bäst rankade företaget för att vidare komma i kontakt med den analytiker som 

kunde mest om bolagskoden. De två olika urvalsprocesserna har även här haft målet att hitta 

de analytiker som är bäst inom området.   

 

Media  
Vid val av mediarespondenter utgick författarna från personer som har skapat debatt inom 

bolagskoden. Författarna sökte efter personer som hade åsikter om bolagskoden, både positiva 

och negativa för att få en helhetssyn. Media som är viktig medverkare i bolagskodens 

självregleringssystem är självfallet en aktör som måste beaktas. Vid urvalet av den första 

respondenten fick författarna råd och vägledning av författarnas handledare och genom det 

kontaktades en frispråkig respondent som har jobbat med ekonomijournalistik i 30 år. Vid det 

andra urvalet av respondent valde författarna att ta kontakt med en ekonomireporter som är 

insatt i bolagskodssystemet. För att få ett djupare urval valde författarna att även att ta kontakt 

med en chefsjurist som har skrivit ett flertal debattinlägg om bolagskoden och har 20 års 

erfarenhet av förtroendefrågor.  
 

Kapitalförvaltare 
Kapitalförvaltare har till uppdrag att förvalta spararnas pengar till högsta möjliga avkastning 

till så lite risk som möjligt. Förvaltarna vill få så mycket information som möjligt för att 

                                                
49 Revisorsnämndens hemsida 
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minska riskerna vilket bolagskoden har bidragit till. Kapitalförvaltarna är även de en viktig 

grupp på marknaden som måste beaktas. Vid urvalet av kapitalförvaltare har författarna utgått 

ifrån två av sveriges största banker där kontakt har tagits med den person som har mest 

kunskap om bolagskoden på respektive bank. Med urval av dessa aktörer har studien fått en 

bred karaktär. 

 

2.4.3 Intervjuteknik 
 
Vid utförande av intervjuer finns det två olika aspekter att ta hänsyn till enligt Trost, nämligen 

standardisering och strukturering50. Bryman och Bell tar även upp att finns en semi-

strukturerad intervju.51 Med standardisering menas att frågorna är desamma för alla intervjuer. 

Frågorna skall ställas exakt likadant till samtliga respondenter för att kunna ge önskad effekt. 

Avseende strukturering av intervjuer, finns det två olika tillvägagångssätt. Den första är en 

strukturerad intervju där man använder sig av fasta svarsalternativ, medan det andra 

tillvägagångssättet är en ostrukturerad intervju där svarsalternativen istället är öppna. Vid en 

ostrukturerad intervju bestämmer respondenten vilken struktur svaret får, vilket inte 

respondenten kan göra vid en strukturerad intervju. När det gäller den semistrukturerade 

intervjun är det en blandning mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju.  

Undersökaren har då en lista över förhållandevis specifika termer som skall beröras (det kallas 

ofta för en intervjuguide), men respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt.52 För att få så uttömmande svar som möjligt passar den semistrukturerade intervjun bäst i 

denna undersökning. För att beröra de viktigaste områdena i bolagskoden valde författarna att 

använda sig av en intervjuguide. Intervjuguiden har fungerat som en grundlig mall för 

samtliga intervjuer. Intervjuguiden finns att läsa i bilaga 2. 

 

För att få till en kvalitativ intervju är det viktigt att genomförandet av intervjun går rätt till, 

och då ställs stora krav på intervjuaren53. Kvale tar upp att det är intervjuaren som själv är 

forskningsverktyget. En bra intervjuare är expert på ämnet och mänskligt samspel, då det är 

av största vikt att intervjuaren kan sitt område när han eller hon intervjuar. Snabba beslut 

måste fattas om vad som skall frågas, och hur det skall frågas samt vilka aspekter skall följas 

                                                
50 Trost (2004) 

51 Bryman och Bell (2005) 

52 Ibid 

53 Kvale (2001) 
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upp eller inte följas upp.54 För att vara så förberedda som möjligt valde intervjuarna att göra 

pilotintervjuer på varandra före de faktiska undersökningsintervjuerna, vilket skapade en 

trygghet och ett bättre samspel mellan intervjuarna.55 

 

2.4.4 Genomförande av intervju  
 
Intervjuprocessen påbörjades med att författarna tog kontakt med respondenterna via telefon 

och förklarade uppsatsens ämne och förutsättningarna för intervjuerna. Författarnas avsikt var 

först att boka personliga möten det vill säga ansikte mot ansikte. Eftersom flertalet av 

respondenterna hade svårigheter med att avsätta tid under en och samma period, då de har 

mycket höga och krävande positioner i företagen. Det ledde till att telefonintervjuer bokades 

med respondenterna. Jacobsen tar upp att den ena metoden inte är bättre än den andra, utan 

det finns både för- och nackdelar med personlig intervju respektive telefonintervju56. De 

fördelar som telefonintervjuer för med sig är att kostnaderna begränsas och att arbetet inte blir 

lika omfattande som om författarna skulle besöka varje respondent. Vidare har 

telefonintervjun fördel då respondentens svar kan påverkas av olika faktorer hos intervjuaren 

till exempel kön, ålder, etnisk bakgrund och även intervjuarens blotta närvaro.57 De nackdelar 

som en telefonintervju kan föra med sig kan vara att man missar den personliga kontakten 

som skapas då man sitter mitt emot varandra.58 Detta betyder att man inte kan reagera på 

respondentens kroppsspråk, som rör undran eller osäkerhet då de får en fråga. Vid en 

personlig intervju kan man reagera på sådana tecken genom att upprepa frågan eller försöka 

klargöra innebörden av frågan.59 Detta problem har beaktats genom att göra tydliga frågor och 

klargöra när respondenten känner osäkerhet om en frågas innebörd. Inför intervjun sände 

författarna, via e-mail, intervjuguiden till samtliga respondenter för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjun. En nackdel med detta kan vara att frågorna inte blir spontana.60 I 

intervjuguiden uppges frågor angående bolagskoden och ett schema över hur de kommer att 

läggas upp under intervjun. I guiden tar författarna upp de områden som kommer att beröras 

och de ämnen som frågeområdena behandlar. De inledande frågorna är viktiga och de får inte 

                                                
54 Ibid 

55 Ibid 

56 Ibid 

57 Bryman och Bell (2005) 

58 Ibid 

59 Ibid 

60 Jacobsen  (2002) 
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vara för exakta, då det finns risk att respondenterna bara svarar på det som undersökarna anser 

viktigt. Den öppna intervjun har som mål att få fram intervjuobjektets synpunkter, inte 

intervjuarens.61 För att få tydliga svar på det berörda ämnet valde författarna att använda sig 

av stödfrågor. En av intervjuarens huvuduppgift är att lyssna och inte ständigt ställa nya 

frågor. �Att tala är ett behov, att lyssna är en konst� skriver Jacobsen och menar att 

lyssnandet på en intervju kan få olika innebörd62. Det räcker inte bara med bra frågor för att 

göra en intervju, man måste även kunna lyssna och vara aktiv för att få de bästa svaren. 

Jacobsen skriver även att den vanligaste orsaken till varför en intervju misslyckas är att 

intervjuaren inte lyssnar tillräckligt mycket.63 Författarna har beaktat dessa synpunkter under 

intervjuerna för att få de bästa svaren. Samtliga intervjuer tog mellan 40- till 50 minuter. 

Samtliga respondenter fick tillgång till samma frågor vilket resulterade i att alla respondenter 

har fått lika mycket plats i empirin.      

 
Det finns två tillvägagångssätt för att registrera respondentens svar; inspelning eller 

anteckningar. 64 Författarna valde att både spela in och anteckna vad respondenten svarade. 

Det gör att intervjuaren kan dokumentera vad som verkligen har sagts under intervjun. Den 

största fördelen är att intervjuaren i efterhand kan resonera mer om det som har diskuterats 

och som man inte lyckades fånga under intervjun. En nackdel som inspelning kan föra med 

sig kan vara att respondenten känner sig nervös65. Vid inspelning kommer respondentens svar 

att registreras precist, vilket ger möjlighet att kontrollera resonemang och återge detta på ett 

tillbörligt sätt.  Samtliga respondenter godkände att diktafon användes under intervjun. Efter 

intervjun valde författarna att transkribera primärdata vilket även samtliga respondenter fick 

ta del av och godkänna för att publiceras i uppsatsen.  

 

 

 
 
 

                                                
61 Ibid 

62 Jacobsen J-K (1993) 

63 Ibid) 

64 Jacobsen. J.-K (1993) 

65 Jacobsen (2002) 
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2.5 Validitet och reliabilitet 
 

För att få en bild av kvaliteten i en uppsats så utgör validitet och reliabilitet viktiga kriterier 

för en kvalitativ undersökning. Vanligt använda begrepp vid av kvalitativ metod är validitet 

och reliabilitet.66 Nedan följer en beskrivning av validitet och reliabilitet.  

 

2.5.1 Validitet 
 
Kopplingen mellan det teoretiska och empiriska är en svår balansgång, man brukar kalla 

denna koppling för validitet som innebär att man verkligen mäter det man avser att mäta.67 

Validitetskravet gäller både för kvantitativa och kvalitativa studier och man skiljer på intern 

och extern validitet. Enligt Svenning handlar intern validiteten om själva projektet och den 

direkta kopplingen som finns mellan teori och empiri. Medan den externa validiteten handlar 

om hela projektets med dess teorier, empiri och förankring i en vidare ram. Mer konkret kan 

man säga att den inre validiteten innebär att man till exempel ställer frågor till rätt grupper av 

människor eller att man tar med ett tillräckligt antal indikatorer för att täcka in en fråga.68 

Författarna har, för att stärka den inre validiteten, valt att endast intervjua personer med god 

insyn i den svenska bolagskoden. Dessa personer har arbetat med bolagskoden i över ett l år 

och därmed följt utvecklingen av koden från att den tillsattes i juni 2005. 

 

Den externa validiteten handlar om projektet som en helhet, om möjligheterna till en 

generalisering utifrån en specifik studie. Man kan säga att det dels handlar om att generalisera 

konkret från ett urval till en population och dels mer abstrakt från en specifik studie till en 

allmän teori.69 Enligt Patel och Davidson upplevs begreppet generalisering ofta som 

problematiskt i kvalitativa studier. För att få en generalisering måste ett urval av 

försökspersoner ske systematiskt, men detta är sällan fallet.70 Det finns många olika 

uppfattningar om koden, vissa tycker att den är bra, vissa tycker att den är för byråkratisk. 

Eftersom det finns många olika uppfattningar om koden, är det svårt att generalisera koden 

för hela näringslivet. Författarna hävdar dock att studiens resultat kan appliceras till en viss 

                                                
66 Patel och Davidson (1994)  

67 Jacobsen 2002 
68 Svenning (2003)  

69 Ibid  
70 Patel och Davidson (2003)  
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grad på hela näringslivet, eftersom fyra stora intressentgrupper har valts. Dessutom har 

författarna intervjuat personer som har stor insyn i bolagskoden, vilket ökar trovärdigheten i 

studien och därmed generaliserbarheten. Det som kan vara till nackdel i uppsatsen är att för få 

personer har intervjuats i varje intressentgrupp, vilket kan medföra att generaliserbarheten 

minskar. 

 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Problem som kan uppstå när man ska göra en undersökning, är att göra undersökningen på ett 

tillförlitligt sätt, det vill säga man måste veta reliabiliteten. I en kvalitativ undersökning kan 

man få en hög reliabilitet ifall intervjuaren och observatören är tränade på intervjuteknik. För 

att kontrollera reliabiliteten kan man ha en ytterligare person utöver intervjupersonen som 

också registrerar intervjusvaren. Man kan även spela in intervjun och därmed också få en 

högre reliabilitet.71 För att höja reliabiliteten har författarna beaktat dessa aspekter. Eftersom 

ingen av respondenterna hade något emot att intervjun spelades in använde författarna en 

bandspelare. Genom att spela in intervjun blir det bättre flyt och författarna kan helt fokusera 

på konversationen. Författarna har även använt sig av pilotintervjuer vilket menas att 

intervjupersonerna förbereder sig genom att intervjua varandra för att vara väl förberedda. För 

att ytterligare stärka reliabiliteten använde författarna sig av en semistrukturerad intervju med 

stödfrågor. Med användning av stödfrågor ökar trovärdigheten, då svaren blir mer tillförlitliga 

genom att respondenterna svarar på det som verkligen undersöks72. Jacobsen påpekar att 

informationen har hög trovärdighet om källan kan visa ha god kännedom om det aktuella 

ämnet73. Genom att urvalsprocessen av respondenter var väldigt grundlig så ökade därmed 

trovärdigheten. Det som kan ha minskat trovärdigheten i undersökningen är att 2-4 personer 

har beaktas i respektive område, vilket kan ses som en aning lite.  

 

2.6 Val av teori 
 
För att undersökning skall få en ökad trovärdighet och relevans avsåg författarna att använda 

vetenskapliga publicerade källor. Författarna valde att tillämpa teorier som innefattar 

problematiken kring bolagskoden där författarna valde först att behandla Tomas Bryttings 
                                                
71 Patel och Davidson (2003)  

72 Jacobsen (2002) 

73 Ibid 
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teorier om förtroendet. Orsaken till detta var för att teorin hade fokus på det valda 

problemområdet. Genom att förtroendet har påverkats av redovisningsskandaler på det 

svenska näringslivet tar Bryttings teori upp hur ett förtroende byggs upp samt hur förtroendet 

kan återskapas. Vidare redogöra författarna för tre teorier som behandlar förhållandet mellan 

företaget och dess aktörer på marknaden. Eftersom flera aktörer på marknaden har olika 

värderingar och krav på företaget gör det att det ställs en fordran på hur företaget skall agera. 

För att redogöra hur förtroendet har påverkats i näringslivet valde författarna teorier som 

beskriver förhållandet mellan dessa aktörer och hur de har påverkats. Den första teorin är 

intressentteorin som behandlar förhållandet mellan intressenterna och företagsledningen. Den 

andra teorin är agentteorin och behandlar förhållandet mellan företagsledningen och 

aktieägarna.  Avslutningsvis behandlas legitimitetensteorin som tar upp hur företagsledningen 

kan bemöta intressenternas värderingar och krav.    

 

2.7 Källkritik  
 
Då implementeringen av bolagskoden är relativt ny, finns inte mycket relevant litteratur inom 

området. På Internet finns det många välkända tidsskrifter som författarna anser är 

tillförlitliga. En stor del av sekundärdatan är hämtad från regeringens hemsida och deras 

offentliga utredningar och medvetenheten att en viss del kan brista i objektivitet måste 

beaktas. För att tillgodogöra en studie har författarna försökt att använda aktuell litteratur 

samt för att få så tillförlitlig och objektiv litteratur som möjligt. Då bolagsstyrningen har 

skapat en diskussion i näringslivet måste det finnas en medvetenhet att vissa artiklar och 

litteratur kan vara subjektiva. 

 

2.8 Sammanfattning av metodkapitlet 
 

Studiens ansats är abduktiv och det är en kvalitativ metod som används vid datainsamlingen. 

Författarna har använt primärdata i form av telefonintervjuer av fyra intressentgrupper 

(revisorer, analytiker, media och kapitalförvaltare) och sekundärdata i form av främst källor 

från Linköpings universitet via artiklar och böcker. Vidare har en semistrukturerad intervju 

används och validiteten har främst stärkts utav att författarna har valt att intervjua personer 

med god insyn i den svenska bolagskoden. Avslutningsvis granskas uppsatsen kritiskt.
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3 Bolagsstyrning 
 

För att skapa en grundläggande förståelse för det valda problemområdet kommer författarna 

att kortfattat presentera uppkomsten av den svenska bolagskoden. Fortsättningsvis beskrivs 

olika normsystem och den aktuella harmoniseringsprocessen inom bolagskoden. 

 

 

3.1 Den svenska bolagsstyrningen  
 
I Sverige definieras bolagsstyrningen av lagar, självreglering och praxis på området. Systemet 

bygger på strikt makt- och ansvarsfördelning mellan ägarna (genom bolagsstämman). Det 

svenska systemets grundläggande struktur belyses av modellen i figur 1: En liknande modell 

finns även i de övriga nordiska länderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Det svenska bolagssystemet 

Källa: (b) Kollegiets hemsida, egen bearbetning 
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Vad som kan utläsas i figur ett är att bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet, där 

ägarna direkt kan utöva sin makt.74 Ägarna väljer styrelse på bolagsstämman och på uppdrag 

av ägarna skall styrelsen förvalta bolagets intressen. Styrelsen har dock en tämligen fri roll i 

sitt arbete. För att sköta det dagliga arbetet i verksamheten finns en verkställande direktör 

med ledning. Direktören (VD) skall finnas i alla publika bolag och har till uppgift att sköta 

den löpande förvaltningen av företaget enligt styrelsens anvisningar. Vidare utses en eller 

flera revisorer av ägarna på bolagsstämman. Revisorns uppgift är att granska företagets 

årsredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning. Sammanfattningsvis kan sägas att 

bolagsstämman har den ägande makten och styrelsen styr hur makten skall utövas och den 

verkställande direktören genomför besluten.75 För att stärka förtroendet för den svenska 

bolagsstyrningen tillsattes en kodgrupp för att ta fram svensk kod för bolagsstyrning under 

ledning av Erik Åsbrink76 hösten 2003 vilket kommer att diskuteras nedan. 

 

3.2 Bolagskodens uppkomst  
 
Uppkomsten av bolagskoden startades av förtroendekommissionen tillsammans med ett antal 

organisationer inom näringslivet, bland annat Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) och 

Svenskt Näringsliv77. Formellt var koden förslag från en statlig kommitté och publicerades 

inom ramen för ett betänkande78.  Kollegiet för svensk bolagsstyrning inrättades för att vårda 

och vidareutveckla koden. Verksamheten är en del av den svenska självregleringen på 

aktiemarknaden och är organisatoriskt underordnad förening för god sed på 

värdepappersmarknaden. Eftersom koden inte är någon lag så har inte kollegiet någon 

övervakande eller dömande roll.  I kollegiets arbete ingår det att vårda och utveckla koden. 

Vidare skall kollegiet följa Corporate Governance debatten, sammanställa och analysera 

erfarenheter av tillämpning, följa den internationella utvecklingen och vid behov göra 

förändringar av koden.79 

 
 

                                                
74 (b) Kollegiets hemsida  
75  Ibid 

76 Ordförande i förtroendekommissionen  

77 Thorell och Molin (2006) 

78 SOU 2004:130 

79 Thorell och Molin (2006) 
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3.3 Den svenska bolagskoden 
 
Innan bolagskoden var implementerad var det framförallt aktiebolagslagen som hade regler 

för hur företaget skulle styras.80 Aktiebolagslagen innefattade regler som flera andra länder 

behandlade i sina koder och liknande regelverk, vilket gjorde att den svenska bolagskoden var 

relativt sen med implementeringen. Med koden har Sverige fått en sammanhållen 

regelsamling för bolagsstyrning vars syfte är att kodifiera vad som betecknas som god sed för 

bolagsstyrning i svenska företag. Man kan säga att reglerna är en påbyggnad på främst 

aktiebolagslagens bestämmelser om företagets organisation, men även på den omfattande 

självregleringen som finns inom bolagsstyrningsområdet.81 Koden riktar sig till företaget, de 

så kallade fyra bolagsorgan (VD, revisor, bolagsstämma och styrelse) som tillsammans bildar 

det svenska systemet för bolagsstyrning. Tyngdpunkten ligger av naturliga skäl på styrelsen, 

men även bolagsstämman behandlas relativt ingående. Det övergripande syftet med koden är 

att bidra till en förbättrad styrning i det svenska näringslivet samt öka förståelsen bland 

internationella kapitalmarknaden. Vidare syftar koden på att höja förtroendet för svensk 

bolagsstyrning, men även för att förebygga redovisningsskandaler.82 Nedan presenteras 

vägledande principer för koden. 

 

# Skapa goda förutsättningar för en aktiv ägarroll 

Detta har formats i flera regler avseende bolagsstämman. De syftar till att göra det 

lättare för aktieägarna att medverka  i stämman och att fatta väl motiverade beslut. 

 

# Skapa en maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning 

Detta har framhållits då vikten att garantera ägarnas möjlighet att upprätthålla sina 

intressen gentemot starka företagsledningar.  

 

# Skapa en tydlig roll- och ansvarfördelning mellan de olika lednings- och 

kontrollorganen 

För att förtydliga ansvarsgränsen mellan bolagsorganen då en särskild vikt framhölls 

för att undvika intressekonflikter och sammanblandning av roller i systemet.  

 

                                                
80 Skog (2005) 

81 Skog (2005) 

82 Ibid 
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# Värna om ägarnas likabehandling 

En viktig punkt på den svenska aktiemarknaden har denna fråga då ägarstrukturen ofta 

har en bred krets av mindre aktieägare och har endast ett fåtal dominerande ägare.   

 

# Skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt 

Förtroendekommissionen anger att en ökad öppenhet och transparens skall hjälpa att 

öka förtroendet för det svenska näringslivet, denna uppfattning delar kodgruppen 

också.83  

 

3.3.1 Bolagsstyrningsrapportens innehåll  
 
I företagets årsredovisning skall en särskild rapport vid namn bolagsstyrningsrapporten 

framgå. I den ska det även bifogas styrelsens rapport om den interna kontrollen och om den 

har blivit granskad av företagets revisor. I rapporten ska företaget beskriva hur de har 

tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret. I rapporten kan företaget antingen välja att 

följa bolagskoden efter de anvisningar som finns eller så kan företaget välja förklara varför de 

inte har valt att följa koden. Om företaget har valt att avvika ifrån koden så måste de redovisa 

med goda skäl varför de har valt att avvika ifrån koden. Vidare skall företaget även lämna 

anvisningar på vilket sätt styrelsen har gjort för att säkerhetskälla kvalitén i den finansiella 

rapporten. Företaget ska även nämna i rapporten hur de arbetar och kommunicerar med 

revisorerna. Bolagsstyrningsrapporten ska även lämna uppgifter som följer nedan om de inte 

tidigare har framgått i årsredovisningen:84 

 

# En redogörelse hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad. 

# Sammansätting av företagets valberedning och förekommande fall särskilda 

valberedning samt om ledamot har representerat viss ägare varvid ägarens namn 

också skall anges. 

# Skall lämnas en redogörelse för vilka uppgifter samtliga styrelse ledamöter har. 

# Vilka uppgifter revisorerna har. 

                                                
83 Skog (2005) 

84 Ibid 
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# Arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 

räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots 

närvaro vid styrelsesammanträden.  

# Sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och 

respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden. 

# För verkställande direktör  

- Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet. 

- Väsentliga uppdrag utanför företaget 

- Eget eller närstående fysik eller juridisk persons innehav av aktier och andra 

finansiella instrument i företaget. 

- Väsentligt aktieinnehav och delägarskap i företag som företaget har betydande 

affärsförbindelser med 

# Bolagsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga 

anställningsvillkor för bolagsledningen och, om de innebär en väsentlig avvikelse från 

föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till 

bolagsledningen bereds av styrelsen 

# Utestående aktier- och aktiekursrelaterande incitamentsprogram för styrelsen och 

bolagsledningen.85 

 

Som man kan utläsa ovan skall bolagskoden hjälpa till att ge en ökad öppenhet och ge en god 

insyn i företagets verksamhet och detta ska bidra till att styrningen fungerar mer effektivt. 

Men för att företagen skall följa bolagskoden har Sverige inte valt att lagstifta koden utan 

istället använda ett självregleringssystem som grundar sig på en princip som benämns följa 

eller förklara.86 Det finns även ett annat regleringssystem som den amerikanska bolagskoden 

(SOX) använder sig av, nämligen en lagstiftad bolagskod. Nedan kommer författarna att 

beskriva normsystemen samt vilka för- och nackdelar som de olika normsystemen innebär. 

 

3.4 Normsystem  
 

Det går i vårt samhälle att urskilja tre normsystem som styr sättet på vilket människor och 

företag handlar, nämligen: etik, självreglering och lagar. Det etiska normerna finns naturligt i 

                                                
85 Bolagsstyrningsrapport 
86 Ibid 
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varje enskild person och är inte formaliserade. Till de mer formaliserade normsystemen tillhör 

lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. I fortsättningen kallar författarna detta för 

lagreglering. Det är statsmakten som avgör vad som skall omfattas av den offentliga 

regleringen. Det finns ett normsystem som utformas av privaträttsliga organ, som ett 

komplement till lagreglering, nämligen självreglering. Det kan vara mer eller mindre frivilligt 

att ansluta sig till självreglering medan det till lagreglering omfattar alla. Dessa tre 

normsystem kompletterar varandra och bildar den uppsättning av regler och normer som styr 

vårt handlande. Det gäller både som privatperson och som ledare eller medarbetare i företag 

och organisationer. Det finns ett samspel mellan etik och formell reglering. En lag bör 

reflektera de värderingar som råder i samhället och förändringarna bör få ett genomslag i 

lagstiftningen. Om inte, kommer lagarna att ifrågasättas och inte att upprätthållas. Dagens 

grundtanke i självregleringssystemet innebär att media och aktiemarknaden skall vara den 

dömande sanktionen.87  

 

3.4.1 Lagreglering eller självreglering 
 

Det är regering och riksdagen som avgör omfattningen av lagregleringen och hur stor 

omfattningen skall bli på självregleringen avgörs av de privaträttsliga organ som finns. Dock 

kan de offentliga organen försöka få till stånd självreglering på sådana områden där det från 

allmänna synpunkter bedöms vara angeläget, genom att kontakta näringslivets företrädare.88  

Självreglering kan betraktas ur flera perspektiv, nämligen som ett komplement till traditionell 

lagstiftning eller myndighetskontroll. Självreglering kan också utvecklas frivilligt av 

näringslivet, vilket särskilt stora företag gör, för de är måna om sitt rykte och kan då för att 

minska risken för att förknippas med oseriös verksamhet införa självreglering.89 Här nedan 

följer för- och nackdelar med självreglering och lagreglering enligt Förtroendekommissionen. 

 
Lagregleringens för- och nackdelar 

 

Kommissionen sammanfattar fördelarna med en lagreglering i jämförelse med självreglering 

så här: större tyngd genom demokratisk förankring, större rättssäkerhet vid tillämpningen, 

                                                
87 Sou 2004:47 

88 Ibid 

89 Emanuelsson korsell (2004) bilaga 11   
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heltäckande och normbildande. En hög rättssäkerhet bevaras genom att lagregleringen 

efterföljs av domstolar. Lagregleringen omfattas av alla individer och företag vilket gör att 

den sträcker sig till alla i samhället. Lagregleringen är normbildande genom den anger en 

miniminivå som alla måste nå upp till i samhället.90    

 

Till lagregleringens negativa sidor hör att det är en tidskrävande process, höga beviskrav, 

trubbigt instrument och att ribban sätts lågt. För att en ny yttre förutsättning skall bli 

lagstiftning tar det ofta lång tid. Samtidigt är kraven på tydlighet och precision i 

beslutsprocessen höga, vilket medför till att beslutsprocessen blir omständlig och 

tidskrävande. Höga beviskrav är välmotiverat men det gör att en del regelbrott inte träffas av 

några sanktioner, vilket är negativt. Eftersom alla medborgare omfattas av lagregleringen kan 

den också medföra onödigt anpassnings- och efterlevnadsarbete i de fall reglerna är tänkt att 

avse speciella situationer. Lagregleringen är bara en miniminivå som alla alltid måste nå upp 

till, detta kan leda till att det finns en risk för att den leder till en normbildning på en alltför 

låg nivå. Det kan leda till att allt som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet.91 

 

Självreglerings för- och nackdelar 

 

Kommissionen menar att självreglering i jämförelse med lagreglering bland annat har 

följande fördelar: Ger mer flexibilitet, kan sätta en högre ambitionsnivå och en god förankring 

bland de berörda. Inom självregleringssystemen går beslutsgången i snabbare.  Det gör att det 

är lättare att anpassa regelverket till nya yttre förutsättningar det vill säga mer flexibilitet i 

självreglering än i lagreglering. Självreglering har en högre ambitionsnivå jämfört med 

lagregleringen. Detta eftersom den kan ange vad som är önskvärt att eftersträva, även om man 

inte förväntar sig att alla skall nå upp till denna nivå vid varje tillfälle. För att få en god 

förankring bland de berörda i självregleringssystemen så skapas och tillämpas regleringen av 

dem som närmast är berörda av det.92 

 

Nackdelarna med självreglering är enligt kommissionen främst dessa: risk för sämre 

legitimitet hos allmänheten, svagare reglering och övervakning och att självreglering kräver 

yttre tryck för att fungera väl.  Självreglering ger upphov till en god förankring hos berörda 

                                                
90 SOU 2004-47  

91 Ibid 

92 Ibid 
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parter, vilket är en fördel, men det kan också föra med sig en nackdel i form av risker till 

exempel jäv. Självregleringen riskerar också att få en tveksam effekt om inte lagstiftaren hotar 

att återkomma i de fall resultat inte är tillfredställande och ersätta självregleringen med en 

lagreglering, det vill säga att det krävs ett yttre tryck för att självreglering skall fungera väl.93  

 

Författarna har diskuterat olika för- och nackdelar med de två olika regleringsformerna, vad 

man även kan belysa enligt Emanuelsson korsell är att förtroendet påverkas av vilket 

sanktionssystem som man använder94. I nästa stycke 3.3.2 sanktioner kommer det att 

diskuteras om sanktioner kan hjälpa till att öka förtroendet för näringslivet.  

 

3.4.2 Sanktioner  
 
Emanuelsson korsell menar att  

 

�de brott som påverkar förtroendet för näringslivet och marknaden är för det 

första sådana som skadar tron till befattningshavare och visar på bristande 

internkontroll inom företagen. Det är brott som förskingring, trolöshet mot 

huvudman och vissa bedrägerier�. 95  

 

Den ekonomiska brottsligheten ger upphov till misstro, minskad moral och leder till 

disorganisation samt upplösning av samhällets normer.96 Simpson menar att det inte finns 

något stöd för att straff fungerar för att uppnå laglydnad inom näringslivet. Simpsons 

undersökning visar att risken för att straffas och straffets storlek inte har någon effekt. Den 

visar istället att upptäcktsrisken kan ha en effekt.97 Det finns två olika normsystem som 

bolagskoden behandlar nämligen självreglering och lagstiftning vilket har olika 

sanktionssystem. De största skillnaderna mellan de olika systemen är att i lagstiftning 

övervakas företagen genom övervakningsorganisationer och bedöms efter domstol. Medan 

självreglering övervakas och bedöms av marknaden. Nedan kommer en mer beskrivning av 

                                                
93 Ibid 

94 Emanuelsson korsell (2004) bilaga 11  

95 Emanuelsson korsell (2004) bilaga 11 sid  311 

96 Emanuelsson korsell (2004) bilaga 11 

97 Simpson (2002)  
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den amerikanska bolagskoden SOX som är lagstiftad och det svenska självregleringssystemet 

med principen följa eller förklara. 

 

3.5 SOX och Följa eller förklara 
 
Förtroendet har påverkats genom flera olika skandaler över världen vilket har resulterat i att 

flera länder har valt att implementera olika bolagskoder. Det finns flera skillnader mellan 

olika länders bolagskoder där det handlar om lagstiftning eller självreglering. Nedan kommer 

en beskrivning på hur den amerikanska bolagskoden (SOX) som är lagstiftad är utformad 

samt hur den svenska bolagskoden som har självreglering är utformad som benämns följa 

eller förklara.   

 

3.5.1 SOX 

 
SOX riktar sig mot alla företag som är noterade på den amerikanska börsen vilket flera av de 

svenska företagen är. SOX är lagstiftad och kräver långa fängelsestraff och dryga böter av den 

som bryter mot någon regel, dessutom är reglerna mycket detaljerat utformade vilket skiljer 

sig mot övriga Europa. Lagen syftar till att återställa investerarnas förtroende för 

aktiemarknaden och garantera att innehållet i företagens finansiella rapportering och annan 

information som lämnas till aktiemarknaden överensstämmer med verkligheten.98 Den ställer 

också upp ett antal regler som ska ge en ökad transparens, riskhantering och kontroll av 

verksamhetsprocesser för börsbolag i USA99. SOX innehåller bestämmelser som får betydelse 

för alla företag som rapporterar till den amerikanska Securities and Exchange Commission 

(SEC). SEC är en amerikansk myndighet som har till uppgift att upprätthålla förtroendet för 

aktiemarknaden och skydda investerarna. SEC motsvarar den svenska Finansinspektionen och 

har bland annat till uppgift att övervaka marknaden.100 Ett annat övervakningsorgan är The 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Deras arbete består av att utföra 

undersökningar och inspektioner av de företag som berörs av SOX.101 PCAOB har dessutom 

rätt att utdela disciplinära åtgärder och sanktioner då det är befogat enligt SOX. SOX 

                                                
98 Ernst &Young hemsida 

99 SOU 2004:47  

100 Fagerström och Lund (2004) 

101 Deloitte hemsida 
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inkluderar svenska företag som har inregistrerade aktier eller amerikanska depåbevis för 

handel på amerikansk börs eller marknadsplats, eller som har påbörjat ett förfarande för att 

erbjuda värdepapper till en vidare krets i USA. Införandet av SOX skall förstärka förtroendet 

för kapitalmarknaden i USA.102   

 

3.5.2 Följa eller förklara 
 
Bolagskodens syfte bygger på den svenska traditionen av självreglering inom näringslivet. 

Därför grundar sig koden på det så kallade begreppet följa eller förklara �comply or explain�.  

Principen grundar sig på den så kallade Cadburykommittén i Storbritannien 1992, och är den 

metod de flesta internationella bolagskoder tillämpar.103 Principen innebär i korthet att företag 

som tillämpar koden har möjlighet att avvika ifrån enskilda regler under förutsättning att 

avvikelsen deklareras. Men då måste en motivering ges till varför den aktuella regeln inte 

bedöms tillämpbar eller av andra skäl olämplig att följa för företaget. Ett företag kan välja att 

avvika ifrån enskilda regler i koden utan att bryta mot koden som helhet. Däremot anger inte 

koden vilka krav som ställs på motiveringen till avvikelser från regler och inte heller vem som 

skall avgöra om angiven metod är godtagbar. Det är då marknaden som skall bedöma om en 

förklaring är godtagbar eller inte. Genom massmedia och aktiemarknadens aktörer skall 

företagen övervakas. Detta gör att aktörer som analytiker, kapitalförvaltare, media bara är 

några som skall avgöra om företagen följer koden på ett godtagbart sätt eller inte.104  De flesta 

länderna i Europa använder sig av ett självregleringssystem vilket gör att flera av koderna är 

snarlikt utformade. Detta har gjort att det har förts en diskussion att harmonisera koderna 

emellan de europeiska länderna. Nedan kommer en beskrivning om harmoniseringsprocessen 

i Europa och Norden.       

 

3.6 Harmonisering av bolagskoden 
 

Ett syfte som den svenska koden har är att underlätta för utländska investerare att förstå 

särdragen i svensk bolagsstyrning.105 Det som talar för att harmonisera koderna är att 

investerare och analytiker med flera skall förstå företagens rapportering i främmande länder 

                                                
102 PCAOB hemsida 

103 Svernlöv (2005) 

104 Skog (2005) 

105 Thorell och Molin (2006) 
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när de tänker investera i aktier. Det skulle även gynna internationella kreditgivare då de får 

lättare att bedöma företagens företagsstruktur och kontroll. Det som skiljer mellan ländernas 

koder är vilken struktur länderna har valt att utforma koden efter. Att varje land behöver en 

egen kod beror på att länderna har olika lagstiftningar samt olika ägarstrukturer som avviker 

från varandra. I det stora, har det flesta koder samma innebörd men de anpassas till respektive 

lands förhållande, vilket har försvårat en harmonisering av koderna.106  

 

Från EU:s sida diskuteras en gemensam kod inom Europa men där finns ännu inget klart 

direktiv. Det finns två modeller som skulle kunna påverka en europeisk modell starkt. En av 

dem är den anglosaxiska modellen, som i grunden värdesätter aktiespararna och förhållandet 

mellan ledningen. Det som även kännetecknar den anglosaxiska modellen är att företagen 

erhåller kapital till mesta dels ifrån aktiemarknaden där enskilda investerare är de största 

aktörerna och inte ifrån banker107 Den andra modellen är den kontinentala modellen och den 

skiljer sig jämförelsevis mycket mot den anglosaxiska modellen. Företagen har relativt få 

ägare vilket innebär att företagen har några få stora kreditgivare som har en stor påverkan på 

företaget. Den stora skillnaden mellan den anglosaxiska- och den kontinentala modellen är 

framför allt ägarstrukturen samt att regelverken skiljer sig åt.108 

 

Det som främst skiljer sig mellan länders bolagsstyrning är företagsstrukturen vilket är ett 

hinder för en harmonisering. För att en harmonisering av bolagskoden skall kunna bli 

tillämpbar är det viktigt länderna kommer närmare varandra samt att länderna arbetar åt 

samma håll.109 Den svenska modellen skiljer sig både från kontinentala och anglosaxiska 

modellen vilket även de övriga nordiska länderna gör. Detta gör att en harmonisering av 

bolagskoden inom de nordiska länderna ligger närmast tillhand då vi har en liknande 

företagsstruktur vilket kommer att diskuteras nedan.110 

 

 
 

                                                
106 Kollegiet för svenskbolagsstyrning årsrapport 2006 

107 Kollegiet för svenskbolagsstyrning årsrapport 2006 

108 Ibid 

109 Thorell och Molin (2006) 
110 Kollegiet för svenskbolagsstyrning årsrapport 2006 
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3.6.1 Nordisk harmonisering av bolagskoden 
 
Under året 2006 har kollegiet för svensk bolagsstyrning med OMX (nordiska börsen) inlett ett 

åsiktsutbyte med representanter för bolagsstyrning i övriga nordiska länder, för att komma 

fram till en ökad harmonisering av ländernas koder. Det beror på att lagstiftning och 

ägarförhållanden i de nordiska länderna är lika och att det i framtiden skulle underlätta ifall 

man även hade en gemensam bolagskod. Det skulle innebära en förenkling för de nordiska 

företagen då även en samordning mellan de nordiska börserna är aktuell. En stor anledning 

för att harmonisera koderna inom Norden är att man kan påverka utvecklingen inom EU på ett 

mer kraftfullt sätt. Det finns dock svårigheter att genomföra en harmonisering då 

förvaltningen av koderna är organiserade på skilda sätt i de fyra länderna samt att det saknas 

tydliga företrädare för koden i samtliga länder. Utvecklingen inom EU har en stor påverkan 

på den svenska bolagsstyrningen.111 

 

3.7 Sammanfattning av bolagsstyrningskapitlet 
 
I detta kapitel har författarna beskrivit hur svensk bolagsstyrning och bolagskoden är 

uppbyggda. Bolagskoden kom till genom att en förtroendekommission bildades, 

bolagskodens syfte är bland annat att öka förtroendet för näringslivet. Den mest kända 

bolagskoden är från USA och kallas SOX. Den är lagstiftad vilket inte den svenska koden är, 

utan den är självreglerad. De flesta länderna i världen har en bolagskod och nu håller EU på 

med en harmoniseringsprocess för att inom Europa enas om vissa riktlinjer för en europeisk 

kod.  

                                                
111 Ibid 
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4 Teori 
 

I följande kapitel kommer författarna att beskriva den teoretiska referensramen som anses 

relevant för att studiens syfte ska kunna uppnås. Dessa teorier kommer sedan att ligga till 

grund vid analyserandet av vårt empiriska material. 

 

 

4.1 Förtroende 
 
Här kommer författarna att beskriva begreppet förtroende och hur man kan bygga upp och 

återskapa ett förtroende. Det finns flera olika företeelser som påverkar hur man stärker ett 

förtroende. Författarna har försökt att på ett lättöverskådligt sätt visa på hur man gör detta. 

 

4.1.1 Vad är förtroende  

För att skapa förtroende krävs det mer än de lagfästa institutionerna det vill säga lagar, 

regelverk av annat slag, krav på öppenhet och insyn med mera. Det måste finnas förtroende 

mellan människor och framförallt mellan ekonomiska aktörer. Förtroende innebär att man 

normalt kan räkna med att lagarna följs av andra och att man kan lita på andras vilja att 

fullfölja skriftliga och muntliga överenskommelser. Ett starkt och positivt förtroende mellan 

allmänheten, näringslivet och dess organisationer är en av de viktigaste pelarna för en bra 

ekonomisk utveckling för så väl företag som samhälle. För att ett förtroende skall uppstå så 

måste det även finnas risker, sårbarhet eller osäkerhet på marknaden. 112 Rossander hävdar att 

det är lätt att konstatera att lågt förtroende för näringslivet får transaktionskostnaderna113 att 

öka. Det innebär att parterna får köpa dyra försäkringar och betala extra för insyn och 

kontroll. För kunderna innebär det att en extra riskpremie läggs på priset.114 Brytting menar 

att �förtroende är således, ur ett transaktionskostnadsresonemang en faktor som handlar om 

att minska risker och därmed förknippa kostnader med ekonomiska utbyten och 

                                                
112 SOU 2004:47 

113 Till transaktionskostnader hör s.k. sökkostnader för att köpare och säljare ska finna varandra, kostnader förknippade med utvärdering av 

varan eller tjänsten samt förhandlingar om kontraktets villkor och utformning. 

114 Rossander (2004)  
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samarbeten�.115 Rossander menar också att länder med gott förtroende för näringsliv och 

myndigheter och mellan parter har en bättre ekonomisk utveckling än länder med lågt 

förtroende och hög grad av korruption.116 En av de främsta författarna som har skrivit om 

förtroende är Francis Fukuyama och hans mest kända verk är: Trust � The social virtues and 

the Creation of Prosperity, där han definierar förtroende så här:  

 

�Förtroende är den förväntan beträffande andra medlemmar av en gemenskap 

som uppstår när denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och 

samarbetsinriktat beteende grundat på allmänt accepterade normer.� 117 

     

Rossander menar att begreppet förtroende befinner sig i gränslandet mellan etik och ekonomi 

men att det har en central plats i ekonomiska effektivitetsresonemang eftersom det har en 

direkt påverkan på kostnader och intäkter för företag och marknader. Förtroende kan ses ur 

olika perspektiv, dels ur företagets eller organisationens olika intressenter och medlemmar 

eller aktieägarnas perspektiv. Förtroende har också en moralisk dimension som berör 

personliga värdesystem, makt och ansvarsaspekter. Rossander menar vidare att förtroende är 

en av de viktigaste grunderna för all mänsklig samvaro, det fungerar både som lim och 

smörjmedel. Det håller samman samhällets, organisationernas, företagens och familjens 

tillvaro. Förtroende innebär också att fler får det att fungera väl sinsemellan och 

tillsammans.118 Ertzgaard framför att förtroende utgör den viktigaste förutsättningen för att 

skapa värde och därmed framgång i verksamheten och menar också att frågan om 

förtroendeskapandet i affärsrelationer blir allt viktigare.119 

 

Förtroendekommissionen menar att uppkomsten av förtroende och socialt kapital120 är: 

 

�uppkomsten av förtroende och socialt kapital är att rationella aktörer bildar 

sociala enheter därför att de finner att det ligger i deras intresse att  samarbeta 

                                                
115 Brytting (bilaga 3) sid 11  

116 Rossander (2004)  

117 Fukuyama (1996) s 70 

118 Rossander (2004)  

119 Ertzgaard (2004)  

120 kan sägas vara summan av det förtroende och den respekt personer i ens omgivning har för en 
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och bygga upp ett klimat av förtroende. Socialt kapital uppkommer helt enkelt på 

grund av ett egen intresset motiverar att man bygger upp det.121 

 

Detta bygger på den spelteoretiska ansatsen. I det spelteoretiska synsättet antas rationella 

nytto- eller vinstmaximerande spelare (aktörerna, individerna) försöka utföra 

överenskommelser med varandra. Där ser de att det skulle kunna förbättra utfallet för dem 

alla, jämfört med alternativet att bara konkurrera med varandra. Ett exempel ur en 

spelteoretisk ställning är att det finns ett antal spelare som i grunden är i konkurrens med 

varandra, men som i en speciell situation kan komma överens på en viss punkt. Ett problem 

som då kan uppstå är att om några går med på överenskommelsen men att de senare bara 

utnyttjar situationen och senare går ur överenskommelsen och handlar annorlunda. Detta 

kallas den �sociala fällan� det vill säga när spelarna misstänker att många aktörer inte håller 

vad som är överenskommit till exempel inte betalar skatt.122 

  

4.1.2 Återskapande av förtroende 
 
Brytting anser att förtroende är något man ger och påpekar att �den som har förtroende litar 

på, och känner tillit, för det mesta på goda grunder, fast alltid frivilligt�.123 För att ta reda på 

hur ett förtroende skall stärkas måste diskussionen handla om de som förväntas ha förtroende. 

Brytting menar att det är företagets intressenter, till exempel kunder, medarbetare eller 

aktiemarknadens aktörer, som bestämmer över förtroendet, inte företagsledning. Man kan visa 

det genom att göra en distinktion mellan förtroende och trovärdighet. Intressenterna har eller 

saknar förtroende och företaget eller marknadsplatsen har eller saknar trovärdighet.124  

 

Företag skall inte bara tillhandahålla prisvärda varor och tjänster utan dessutom skall 

företagen främja välstånd, stabilitet, rättvisa, ekologisk balans, välbefinnande med mera. 

Brytting anser att media, medarbetare, konsumenter och politiker har ett mindre bra 

förtroende för företagen. Han menar också att förtroende inte går att reglera fram. De 

lösningar som Brytting har kommit fram till för att öka förtroendet igen handlar om att 

näringslivets ledare på ett trovärdigt sätt går från kortsiktighet, arrogans och individuell 

                                                
121 SOU 2004:47 s 90 

122 SOU 2004:47 

123 Brytting (2004) sid 21 

124 Brytting (2004) 
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girighet till långsiktighet, socialt ansvarstagande och personlig integritet. Det kommer inte att 

räcka med att ha regler som justerar individuella felaktigheter utan förtroendet blir bättre ifall 

det sker en utveckling av en mer ansvarstagande mentalitet i näringslivet. Brytting menar att 

�det handlar om att företagets ledning, medarbetare, konsumenter, civilsamhället och 

politikerna gemensamt skapar en långsiktigt ansvarstagande kultur i det ekonomiska livet. 125   

 

För att återskapa förtroendet krävs också en balans i förtroendetriangeln som avser Normer � 

Upptäcktsrisk- sanktioner. Med förtroendetriangeln menas att det inte räcker med regelverk 

för att skapa förtroende utan det fordras också att den som bryter mot reglerna löper 

tillräckligt stor risk att bli upptäckt och att man drabbas av kännbara sanktioner.126  

 

4.2 Förtroende för företagen 
Bolagskoden har som avsikt att skapa en ökad transparens i företagen där företaget ska 

redovisa mer öppet för sina intressenter. Det finns många aktörer på marknaden som har 

intresse att få ta del av företagens information vilket skapar stora krav på ledningen. Nedan 

kommer det att presenteras tre olika teorier som tar upp förhållandet till företagsledningen. 

Den första är intressentteorin som behandlar förhållandet mellan intressenterna och 

företagsledningen. Den andra teorin är agentteorin och behandlar förhållandet mellan 

företagsledningen och aktieägarna. Avslutningsvis behandlas legitimitetensteorin som tar upp 

hur företagsledningen kan bemöta intressenternas värderingar och krav. 

 

4.2.1 Intressentteorin 
 
Med intressenter menas de individer, grupper och organisationer som har en relation till 

företagen det vill säga anställda, leverantörer, kreditgivare, kunder och samhälle. Dessa 

aktörer är intressenter för att de har intresse för företaget.127 

 

Med intressentmodellen menas att företagen arbetar efter att uppnå ett stabilt förhållande med 

sin omgivning. Det är viktigt att skapa en god relation mellan företaget och intressenterna 

eftersom de är beroende av varandra. Samtliga intressenter ställer olika krav och har 
                                                
125 Ibid sid 25 

126 SOU 2004-47 

127 Nygaard och Bengtsson  (2002) 



 Teori 

   37  

annorlunda informationsbehov sinsemellan. Ett exempel är de som har satsat pengar i 

företagen och tagit på sig en risk och vill att företagen förvaltar pengarna på ett bästa sätt. 

Företagen har fått ett förtroende från dem som har satsat pengar vilket ställer krav på att 

företag, som kan uppfylla förtroendet genom att generera en bra avkastning till aktieägaren. 

Detta innebär att företaget har ett krav på sig som de måste beaktas.128 Om inte företaget lever 

upp till intressenternas krav finns det risk att förlorar delar av sina intressenter och därmed 

tappar marknadsandelar. Företaget vet inte vilka som har intresse i företaget förens 

intressenter ställer krav eller kommer med åsikter om företaget. Eftersom företaget har ett 

ansvar gentemot de olika intressenterna är det viktigt att företaget tar till sig de krav som ställs 

på dem och beaktar kraven på ett godtyckligt sätt.129 De intressentkrav som förekommer kan 

handla om rättigheter då intressenten menar att företaget förstör miljön, eller om ägarskap i 

företaget då intressenten har satsat miljontals kronor i företaget och vill ha inflytande i 

företaget.   

 

4.2.2 Agentteori 

 
Med agentteorin menar man hur principalen (aktieägarna) skapar kontrakt för att få agenten 

(företagsledning) att agera på ett sätt som är i principalens intresse.130 Principalen vill få ett 

uppdrag utfört (till exempel förvalta kapitalet som principalen satsat i företaget) och den som 

åtar sig att utföra uppdraget är agenten åt principalen. Agentteorin bygger på hur principalen 

kan intyga sig om att agenten handlar i principalens intresse.131 Agentkostnader uppstår för att 

åstadkomma att agenten agerar i huvudmannens (principalens) intresse. Agentkostnader 

(övervakningskostnader, kontraktskostnader) utgörs av till exempel kostnader för utökad 

revision eller incitamentsprogram för befattningshavare i form av optioner och bonus.132 

 

Bolagsstyrning kan härledas till det så kallade agentproblemet. Om företagsledning och 

aktieägare helt sammanfaller, vilket är fallet om företagsledaren innehar alla aktier i företaget, 

uppkommer ingen intressekonflikt. Men om företagsledningen har några eller inga aktier kan 

det uppkomma en intressekonflikt. Företagsledningen vill då få en andel av överskottet i 

                                                
128 Ibid 

129 Nygaard och  Bengtsson (2002) 

130 Smith (2006) 

131 Nygaard, Bengtsson (2002) 

132 Nilsson (2005) 
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ersättning för det arbete de lägger ner. Detta står i strid med vad aktieägarna eftersträvar, 

eftersom de vill ha bästa möjliga avkastning på investerat kapital och inte att överskottet går 

till ledningen, detta gör att agentproblematiken uppstår.133  

 

4.2.3 Legitimitetsteorin  

 
Företagets startpunkt är att den inte endast ska vara effektiv för att överleva utan företaget 

måste även vara legitim.134 Företaget kan inte bara se på vad som är de effektivaste utvägarna 

för att målen ska bli uppnådda. Företaget måste även beakta vilka mål och medel som 

omgivningen uppfattas vara legitima Legitimitetsteorin handlar om värderingar och normer 

mellan samhället och företaget.135  Legitimitet är ett mått på vilken förmåga företaget kan 

anpassa sig till samhällets värderingar och krav. Bara för att ett företag är effektivt och 

lönsamt behöver inte det medföra att intressenterna är nöjda för det. Det kan handla om att 

företaget producerar varor efter ett system, som en del av intressenterna inte tycker är 

legitimt. Företaget måste då övertyga intressenterna att det är det bästa sättet att producera 

varor för att inte tappa intressenterna och därmed marknadsandelar.136 Eftersom intressenter 

inte har någon direkt makt för att styra företaget kan de dock komma med synpunkter på vilka 

värderingar och krav som intressenter ställer på företaget.137 Det problem som kan uppstå 

mellan samhället och företaget är att de två olika parterna har olika värderingar hur företaget 

skall skötas. Eftersom företaget är beroende av olika externa grupper så kan inte företaget 

ignorera deras värderingar. Detta gör att företaget måste ta hänsyn till omgivningens 

värderingar och krav vilket resulterar i att företaget begränsar sin handlingsfrihet.138  

 

En bristfällig legitimitet mellan et och intressenter kan skapa stora ekonomiska följder. 

Eftersom företaget har ett stort behov av legitimitet är det viktigt att företaget söker efter vilka 

värderingar och krav intressenterna har.139  Att skapa en helt klar legitimitet som 

överensstämmer med samtliga intressenters värderingar och krav är svårt, därför bedöms 

                                                
133 SOU 2004:47  

134 Nygaard och  Bengtsson (2002) 
135 Karlsson (1991) 

136 Nygaard och  Bengtsson (2002 
137 Karlsson (1991) 

138 Ibid 
139 Ibid 
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legitimitet olika beroende på aktuella värderingar.140 Företaget kan påverka legitimiteten 

genom att arbeta efter de mål som de olika intressenterna har. 

 

4.3 Sammanfattning av teorikapitlet 
 
Författarna började med styrka att förklara förtroendets innebörd. För att skapa förtroende 

krävs det mer än de lagfästa institutionerna det vill säga lagar, regelverk av annat slag, krav på 

öppenhet och insyn. Vidare tar kapitlet upp att förtroende inte går att tvinga eller krävas fram. 

Den som har förtroende litar på och känner tillit, för det mesta på goda grunder och det sker 

alltid frivilligt. Författarna har visat på att det finns ett behov av system som kontrollerar 

företagen och dess finansiella rapporter. Det finns dock olika tillvägagångssätt som styr hur 

människor och företag handlar, nämligen: etik, självreglering och lagar. Det är även viktigt att 

företagets intressenter har förtroende för det system som kontrollerar företagen vilket påpekas 

genom agentteorin, intressentteorin och legitimitetsteorin. I nästa kapitel presenteras det 

empiriska materialet som har samlats in. 

                                                
140 Karlsson (1991)  
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5 Empiri 
 

Författarna har fått förmånen att intervjua ett antal personer i näringslivet med särskilt 

intresse för bolagsstyrning. Primärdatan består av fyra grupper och är kärnan i uppsatsen 

vilket kommer att presenteras nedan. 

 

 

5.1 Media 
 
Nedan följer den primära datainsamlingen av tre stycken mediarespondenter. Den första är 

Jan Persson som arbetar som chefsjurist på Svenskt Näringsliv. Den andra respondenten är 

Pontus Herin som arbetar som reporter på Veckans affärer och den tredje är Olle Rossander 

som arbetar som frilansjournalist. I bilaga 1 kan ni läsa mer om respondenterna. 

 

5.1.1 Inställning till koden 
 
Mediarespondenterna tycker att det finns ett behov av en bolagskod men det finns synpunkter 

på hur utformandet skall se ut. Herin tycker �att bolagen lever upp till koden på pappret men 

frågan är om det uppfyller sitt syfte�. Herin menar att media tänker på läsaren, �då läsarna 

tycker det är så väldigt tråkigt med koden, de vill läsa om hot och risker för bolagen eller 

positiva händelser i bolagen�. Persson menar att �koden kan fungera som en checkbok till ett 

gott uppträdande inom ett bolag och att bolagskoden även kan fungera som en lärobok för 

andra bolag, än de som ligger över 3 miljarder�.  

 
När det gäller frågan om respondenterna har lika förväntningar idag som de hade när 

bolagskoden infördes år 2005 så har Rossander väldigt höga förväntningar fortfarande, men 

han tror inte att de kommer att infrias. Herin som arbetar på veckans affärer och bedömer 

företagen med artiklar menar �att koden är en ickefråga när de bedömer företag, då den 

kommer väldigt långt ner på viktiga saker om man följer koden eller inte�. Företagen kan 

skapa ett förtroende genom att redovisa mer med öppenhet och transparens vilket koden har 

bidragit till menar Herin.  
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5.1.2 Principen följa eller förklara 

 
När det gäller principen följa eller förklara i bolagskoden tycker samtliga respondenter att 

principen är bra men även här har de olika uppfattningar om innebörden. Herin anser �att den 

är bra men löjlig, för man kan alltid hitta förklaringar till att man inte följer den�. Tanken är 

att media och aktiemarknaden skall vara de som bedömer och säga att den här förklaringen 

inte är bra och då bedömer media företaget i form av negativa artiklar eller en lägre aktiekurs. 

Det är grundtanken i självregleringssystemet men tyvärr fungerar inte principen än anser 

Herin.  

 

�Människor vill göra bra affärer då en investerare struntar i om bolagen följer 

koden eller ej. De vill veta om det är ett bra bolag eller inte. �Media följer 400 

börsbolag och det är väldigt osannolikt att någon skall tycka något om att någon 

inte följer koden� 141 

       

Idag är företagen väldigt skickliga att de kan hitta på en bra förklaring till varför inte 

företagen följer koden anser Herin. Rossander påpekar dock att det är en bra princip men 

anser att det inte går att skriva en kod som är så heltäckande så den passar alla företag i alla 

väder. Rossander menar att �det är bra ifall bolag kan anpassa sig och förklara varför man 

gör som man gör. Passar inte en rekommendation ett företags system så kan man förklara 

istället, det skapar en flexibilitet�. Principen följa och förklara kommer ifrån England och 

ingår i den svenska självregleringssystemet vilket Persson tycker är bra för att principen gör 

det enklare att följa med i utvecklingen. 

 

�Principen är osvensk därför att i Sverige är vi vana att finns det en regel så ska 

man följa den. Införandet av principen följa och förklara var ett måste för det går 

inte ha sådana regler i lagstiftningen. Problemet med principen är att förmå 

marknaden och tidningar att förstå att man går efter koden även om man ger en 

bra förklaring, det ligger i själva systemet�.142  

 

                                                
141 Herin  

142 Persson  
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Om förtroendet påverkas av företag som väljer att förklara istället för att följa anser 

Rossander att det bedöms från fall till fall, �det beror på varför och hur de motiverar sitt 

beslut�. Rossander syftar på att om en förklaring inte är godtagbar, får investerare, ägare och 

kunder ett sänkt förtroende för företaget och det går ut över företagets värde och möjlighet att 

agera. Men Rossander menar även att om företag använder sig av godtagbara förklaringar, då 

ökar förtroendet och företagets möjligheter för att göra bra affärer. Det påpekar även Persson 

�om man ger en rimlig förklaring så är det inga problem, det ska inte skada något förtroende 

men man får givetvis inte säga vad som helst för då kan ett förtroende problem uppstå�. Flera 

av respondenterna har ännu inte sett någon dålig förklaring men menar att det kan komma att 

inträffa i framtiden när det blir lågkonjunktur. 

 

På frågan om hur respondenterna ser på företag som varit med i en så kallad �skandal� mot 

företag som har ett gott anseende angående förtroendet anser några av respondenterna att man 

blir mer intresserad av hur ett �skandal� företag agerar i förhållande till koden. Angående om 

koden hade förhindrat Skandiaskandalen när den inträffade tror några av respondenterna att 

skandalen hade skett ändå. Man ska inte ha så höga förväntningar på koden menar Rossander, 

däremot tror han att en del av skandalerna kunde ha undvikits. Han fortsätter �en del 

missgrepp hade kunnat stoppas i tid om man skulle ha haft det tänkande i företagen som 

koden är tänkt att driva fram�. Han menar �koden är inte tänkt att bara vara ett regelverk i 

sig utan är ett medel för att tvinga fram ett medvetande i företagen på Corporate Governance 

frågor�. På det sätt som bolagskoden är utformad anser Herin att det går att komma runt den. 

Vidare diskuterar Herin att den viktigaste frågan är att �minst hälften av alla 

styrelseledamöter skall vara oberoende, för det minskar kopplingen mellan ledning och 

styrelse vilket minskar risken för den typen av skandaler (Skandia)�. Men Herin tror ändå att 

man kan föra styrelsen bakom ljuset, då allt handlar om kvalitet på vilka som sitter i styrelsen.  

Rossander är övertygad om att, �det företag som har varit med i en skandalsituation och då 

inte bara medial utan även reell så kommer de att påverkas mycket, till exempel att Skandia 

inte finns som ett börsnoterat bolag längre�.  

 

5.1.3 Åtgärder och förtroende 
 

På frågan om bolagskoden uppfyllt sitt syfte angående förtroendet anser ett antal respondenter 

att bolagskoden har ett symbolvärde när det gäller förtroendet, då det fanns lagstiftade regler i 
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ABL och inte i en kod. Sverige var ur ett internationellt perspektiv väldigt länge speciella 

genom att inte tillämpa en bolagskod. I och med att svensk kod för bolagsstyrning 

implementerades skulle förtroendet för det svenska näringslivet stärktas, men Persson menar 

att koden är mer en symbolhandling än att det är något reellt annorlunda. �Det fanns bra 

bolagsstyrning förut också men nu finns det även på papper� menar Persson.  

 

Bolagskoden som tillsattes dels för öka förtroendet för näringslivet men även skapa en mer 

effektiv bolagsstyrning. Vad som skulle öka förtroendet för näringslivet menar Rossander �att 

det viktigaste är att följa de regler som finns, både lagar och koder och man måste även 

informera anställda, ägare och omvärld om vad som händer i företaget�. Vilket även Herin 

påpekar då �den viktigaste metoden är öppenhet det vill säga ställa upp och prata med media 

och aktieägare men även visa mer öppenhet när det är mediestormar, när det går dåligt och 

inte bara när det går bra för företagen, skulle öka förtroendet�. 

 

För att ett företag skall bygga upp förtroendet igen anser Persson att �man måste rensa ut det 

gamla i företaget med öppenhet, det är nyckeln till något nytt. Företagen måste städa upp för 

att bygga ett system igen, styrsystem från styrelsen och ner i företaget, tydliga riktlinjer, 

kontroller och uppföljningar�. Rossander menar att öppenhet i företagen är viktigt men även 

tillsyn är ett måste. Herin anser �att man måste visa alla kort på borden, varför det gick fel�. 

Persson tror �att koden kan hjälpa till att få ordning och reda och öppenhet i företaget, då det 

kan vara en check på vad man har vidtagit för åtgärder�. Flera av respondenterna menade att 

bolagskoden är till för att skapa en bättre bolagsstyrning med öppenhet. Vidare menade de att 

genom öppenhet skapas förtroende.  

 

5.1.4 Kodens framtid 
 
Att lagstifta koden kan vara ett tillvägagångssätt för att stärka förtroendet för det svenska 

näringslivet, vilket USA valde att göra som innebär långa fängelsestraff ifall man bryter mot 

den. Flera av respondenterna är emot en lagstiftning då de menar att det skulle innebära att 

man inte kan följa med utvecklingen på samma sätt. Respondenterna menar att i principen 

följa eller förklara så kan man hantera att den är detaljerad, men lagstiftar man koden så går 

det inte att avvika. Persson menar att �i USA går debatten att man ska lätta på SOX därför att 

den är för detaljerad och företagen söker sig bort från den amerikanska marknaden till 

Europa vilket är en allvarlig konkurrensnackdel för USA�. Rossander anser också att SOX 
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fungerar dåligt, �den visar nackdelen med en lagstiftning, då den har gått för långt med 

detaljregleringen, den är så detaljrik att företagen ägnar mer tid åt att följa regelverk än att 

bete sig på ett hederligt sätt�. Rossander anser också att SOX visar på att om koden blir 

lagstiftning så uppkommer kryphål som då blir lagliga.  

 

�Förtroende kommer inte genom någon lagstiftning, det är precis som att fråga 

om förtroendet för AIK:s huliganer skulle öka ifall man satte in galler runt 

ståplatsläktaren det kommer inte att öka förtroendet. Det hindrar bara dom från 

att göra mer våldsamma saker. Förtroendet ökar ifall de visar i flera år att de inte 

gjort något. Förtroende skapas inte genom lagar utan det skapas utav dess 

effekter.�143 

 

Sverige har valt ett självregleringssystem där media fungerar som sanktion och bedömer 

företagen med tidningsrubriker. För att öka förtroendet anser Herin att granska företagen mer 

och använda hårdare sanktioner. Herin menar att  

 

�företag är skrämda över att komma ut i pressen och få negativa artiklar om de 

till exempel inte har en godtagbar förklaring i principen följa eller förklara. Det 

kan innebära att aktiekursen sjunker och de får en säljrekommendation på 

börsen�.  

 

Även Rossander anser att hårdare sanktioner skulle öka förtroendet då han menar att strängare 

straff och personligt ansvar för rena lagbrott skulle påverka företagen mer än vad det gör idag. 

Vidare diskuterar Rossander att åklagare måste bevisa att brottet begåtts med uppsåt mot den 

som har gjort lagbrottet men han tycker att det kan räcka med att man visar oaktsamhet, då 

han menar att man inte har tagit sitt ansvar fullt ut.  

 

                                                
143 Herin  



 Empiri  

   45  

�Man måste inte bevisa att till exempel Skandiachefen gjorde detta för att sko sig 

själv, utan det kan räcka med att konstatera att han gjorde det och det var väldigt 

dumt, de bröt mot reglerna och det skadade aktieägarna, alltså är det ett brott� 144 

 

För att få balans i regelverken menar att man måste säkerställa regelverk, sanktioner och 

övervakning. Han menar att har man hårdare regler måste man ha hårda sanktioner och en tuff 

övervakning, i dagsläget har Sverige många regler och inga sanktioner. 

 

På frågan om hur respondenterna ser på de internationella bolagskoderna angående 

förtroendet svarade några av respondenterna att det skulle bli svårt att applicera en kod som 

speglar på en kulturell miljö och lägga den på ett annat land. Persson diskuterar att det stora 

problemet är att �många lägger karbonpapper mellan den svenska och den engelska koden 

vilket är fel för vi har skilda miljöer�. Alla länder har olika miljöer men flera av 

respondenterna är positiva till en harmonisering i Europa, trenden går åt att intressenter följer 

bolagskoden i andra länder vilket gör det lättare att jämföra företagen om man har en liknande 

kod anser samtliga respondenter. Men först tror respondenterna att det blir en harmonisering i 

Norden där det även är på gång gemensam Nordisk börs. Rossander poängterar att debatt och 

diskussion i omvärlden är bland det viktigast för att öka förtroendet. �Genom att det finns en 

bolagskod i de flesta länder i världen så har det ökat debatten och diskussionen kring 

Corporate Governance och hur företagen skall bete sig, vilket ökar förtroendet� menar 

Rossander.  

 

På frågan om hur koden kommer att utvecklas i framtiden menar Rossander att �koden inte 

har fått en tillräckligt stark ägare ännu och i mina ögon har koden blivit en kodnappning�. 

Han menar att bakgrunden till det, är att Sverige har en tradition av självreglering där 

branscher skapar sina egna regler och sanktioner och försöker att få sina medlemmar att följa 

dessa och då slipper man lagstiftning. Nackdelen med självreglering är att det kan bli en 

tendens att väldigt många blir isolerade och enbart gynnar de starka existerande parterna 

menar Rossander.  

 

                                                
144 Rossander  
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�De som missgynnas av en självreglering är de som skall skyddas nämligen 

kunder, aktieägare, småägare, konsumenter. Det innebär att självreglering 

kanske leder till att enbart de största ägarna och företagen reglerar sin 

verksamhet. Om det är de själva som rattar koden så får vi ju ett problem och det 

är det som händer idag�145 

 

Rossander syftar på att i Sverige lämnar samhället regleringen och makten åt de etablerade 

maktapparaterna det vill säga Investor världen, vilket han tycker är mindre bra.  

 

5.2 Aktieanalytiker 
 
Nedan följer den primära datainsamlingen av två stycken aktieanalytikerrespondenter. Den 

första är Anders Hansson som arbetar på Handelsbanken som Aktieanalytiker. Den andra 

respondenten är Anders Bruzelius som arbetar som analyschef på Swedbank. I bilaga 1 kan ni 

läsa mer om respondenterna. 

 

5.2.1 Inställning till koden 
 
Respondenternas uppfattning om koden var delad, Bruzelius tycker �att koden är neutral till 

positiv vilket motiveras genom att koden gör att företagen blir mer transparanta och tydliga�. 

Hansson hade ingen uppfattning om bolagskoden vilket motiveras med att det fanns som 

praxis redan innan koden kom.  

 

När det gäller frågan om hur förväntningarna på koden har ändrats sen den började menar 

analytikerna att de inte har några förväntningar på koden men menar att det är alltid bra att 

företagen blir mer transparanta och tydliga. Bruzelius anser att det är mer företag som följer 

koden och menar att, � vi analytiker är mer andrahandsanvändare av den, vi jämför företag 

mot företag och där kan vi se skillnader i hur man använder koden�.  

 

På frågan om hur viktig är bolagskodens informationsvärde i förhållande till annan 

information vid bedömning av företag anser båda respondenterna att det kommer först på 

tredje plats. Koden kan eventuellt lyfta fram vissa saker men det blir mer sekundärt. De menar 

                                                
145 Rossander  
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att det viktigaste för analytiker är siffror, resultat- och balansräkning. Sen är det företagens 

visioner och mål och även hur företagen ser på sina intressenter som kunder och leverantörer 

med mera. 

 

5.2.2 Principen följa eller förklara 

 
Bruzelius anser att principen följa eller förklara har en tolkningsnivå och då kommer det 

utvecklas en praxis. Båda analytikerna menade att företagen tittar på varandra i 

årsredovisningen för att se hur de går till väga i likvärdiga frågor. Detta kommer att resultera i 

en utarbetad praxis menar analytikerna. Bruzelius menar om flera företag börjar titta på 

varandra så kommer det innebära att �företagen bli mer och mer lika varandra och om ca två 

år kommer det innebära att alla användare i princip kommer att göra på samma sätt�.  

 

När analytiker gör bedömningar av företagen menar aktieanalytikerna att det är siffror, vad de 

har gjort historiskt och vad de tror företagen kan göra framöver som är av största nytta. 

Analytikerna bedömer även företag efter om företaget har en bra ledning eller om det är en 

heterogen sammansättning av mellanchefer som kan anpassa sig efter marknaden.  

 

På frågan om det är någon skillnad om ett företag väljer att förklara istället för att följa ur ett 

förtroendeperspektiv menar Bruzelius att �är ett företag ensamma om att förklara i en viss 

fråga kan det bli mindre förtroende för det företaget�. Analytikerna ser även positivt om ett 

företag sticker ut på något sätt och försöker vara mera transparenta vilket de menar skapar en 

mer legitimitet. Om företagen har åstadkommit en ej godtagbar förklaring så anser 

aktieanalytikerna att det beror på vilken fråga det handlar om. Bruzelius anser att �är det 

mjuka variablerna har det mindre betydelse, är det en mer viktig fråga så frågar de företagen 

varför de har förklarat som de har gjort�. Detta gör att Bruzelius blir mer kritiskt till de 

företag som inte har en bra förklaring. Bra förklaring är positivt menar analytikerna men inte 

så att det påverkar bedömningen av aktierna . 

 

På frågan om hur aktieanalytikerna ser på företag som varit med i en så kallad �skandal� så 

anser Hansson att investerare säger att:  
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�det där företaget tänker inte jag investera i eftersom det finns inget förtroende 

för företaget. Det går inte att lita på en del företagsledningar eftersom det spelar 

ingen roll vad de säger, man vet inte vad de kommer att göra i framtiden.�  

 

Analytikerna menar att det finns mindre och större skandaler men det finns alltid en gräns hos 

varje investerare. Enligt analytikerna räcker det med ett litet felsteg för att en del investerare 

säljer sina aktier och slutar att investera i det företaget. Hansson menar att förtroendet brister 

när man börjar känna att ledningen lurar investerarna �det spelar det ingen roll vad de säger, 

för det går inte att lita på dem�. Aktieanalytikerna poängterar att det blir rabatt på dessa 

företag, det vill säga har vi två företag där ett har låg trovärdighet och ett annat med hög 

trovärdighet, så blir kursvärdet mycket lägre på det med låg trovärdighet. Bruzelius menar att 

�ifall ledningen sitter kvar efter en skandal, då är det högre risk att markanden får ett lägre 

förtroende för vad de säger�. Det bästa är att byta ut ledningen, dock kan det finnas kvar en 

girighetskultur uppifrån och ner i företaget vilket tar det tid att rensa ut. Båda respondenterna 

nämner att när de skriver rapporter om företag skriver man om vad som hänt historiskt i 

företaget vilket kan påverka företaget och värderingen. Har ett företag varit med om skandal 

så har analytikerna alltid det i baktanken. 

 

Det råder lite delade meningar om bolagskoden hade stoppat en skandal mellan analytikerna 

då Bruzelius tror att antalet skandaler hade minskat ifall koden hade funnits men menar �att 

det är människor vi har att gör med och det går att lura systemet�. Hanson vill dock påpeka 

att Sverige hade en viss typ av självreglering redan innan bolagskoden kom, och har ett 

företag försökt att lura investerare och analytiker har börsvärdet sjunkit avsevärt. Det innebär 

att det inte skulle ge några större effekter om det hade funnits en kod innan skandalerna menar 

Hansson. Hansson säger att �det inte är ofta man har brutit mot någon lag när det gäller de 

olika skandalerna, utan det är mer att man kommer in på en zon där det blir brist på 

förtroende�. Hansson menar att när förtroendet brister då blir det rabatt på börsvärdet.  

 

5.2.3 Åtgärder och förtroende 
 

På frågan om bolagskoden har uppfyllt sitt syfte angående förtroendet tycker Bruzelius att 

förtroendet har förbättrats och menar att �koden är ett symtom av en trend och att marknaden 

hade utvecklats ditåt ändå men inte lika strukturerat�.  Om företag skall ta krafttag och skriva 
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ner regler som de skall följa, så är inte bolagskoden någon kraftfull metod menar Hansson. 

�Allmänheten struntar i vad man har skrivit i årsredovisningar, det handlar mer om vad man 

har gjort historiskt.� När det finns skäl att tvivla på företagsledningen får företaget en 

bedömning därefter anser Hansson. Han menar på att �de bolag som inte sköter sig straffas 

med en rabatt det vill säga att börsvärdet sjunker�. 

 

För att öka förtroendet för näringslivet skall man ställa styrelsen till svars mer än vad som 

görs idag menar Bruzelius. �Det är ju styrelsen som sätter riktlinjerna för bolagen och sen är 

det VD:n som skall genomföra besluten�. Bruzelius menar om VD:n får för hög lön eller 

missbrukar sitt förtroende så är det styrelsens ansvar. När det gäller förtroende handlar det 

enligt Hansson om �track record� det vill säga vad man har gjort historisk. Förtroendet är 

något man förtjänar på grund av att man gjort något bra tidigare menar analytikerna. Därför 

har det historiska värdet en stor betydelse för värdering. 

  

För att kunna bygga upp igen förtroende igen menar analytikerna att man måste rensa upp 

bland VD och styrelse. Vidare diskuterar aktieanalytikerna om det handlar om en mindre 

saker så kan det räcka med att företaget lägger allting på bordet som analytikerna uttrycker 

det. Man brukar säga att det kan ta ca tre år att bygga upp ett förtroende igen beroende på 

vilken händelse anser Hanson och fortsätter �allt tar sin tid och det är bara att vända sig om 

och börja leverera igen�.  

 

5.2.4 Kodens framtid 
 

På frågan om hur respondenterna ser på att lagstifta koden bedömer Hansson att det skulle 

vara bra att lagstifta bolagskoden men det fungerar även med det system som används idag. 

Hansson menar att �skall vi lagstifta koden kommer en merkostnad skapas, alla bolag får 

högre kostnad för advokater vid rättsfall och revisorer�. Vidare diskuterar han att �om det 

inte finns något förtroendeproblem i Sverige behövs inte en lagstiftning�. Bruzelius är inne på 

samma spår och menar att det �först blir koden ett förslag, och sen blir det en praxis och då 

blir det också som en lag�. I dagsläget anser Bruzelius att koden inte behöver lagstiftas men 

uppfylls inte syftet så menar han att en förändring måste till och då är lagstiftning aktuellt.  
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Bruzelius anser att sanktionerna måste bli tydligare för att öka förtroendet för näringslivet, det 

ska svida när man gör någonting, inga småböter utan det skall vara ett ansenligt belopp. Han 

fortsätter �ett par hundra tusen hit och dit är för lite�. Att använda media som 

sanktionssystem anser Hansson räcka ifrån analytikers synpunkt. Vidare diskuterar han att det 

bästa är att ha ett system som är så öppet som möjligt, så att man kan granska. Hansson menar 

att �om man kan gå in och titta i bolagsstyrningsrapporten och i årsredovisningen på vem 

som har fått vad och vad det har kostat bolaget, så stärker det förtroendet�. 

 

På frågan om hur koden kommer att utvecklas i framtiden tror en av respondenterna att en 

viss praxis kommer att utvecklas och alla kommer att göra på samma sätt vilket inte är fallet 

idag. Vidare menar analytikerna att harmonisera koderna mellan Europa är något som är 

positivt. Att använda en gemensam kod skapar ett ökat förtroende för den internationella 

kapitalmarknaden menar analytikerna. Genom att företag blir mer beroende att vistas på flera 

olika marknader så är det viktigt att följa med utvecklingen anser analytikerna.  

 

5.3 Revisor 
 

Nedan följer den primära datainsamlingen av fyra stycken revisorer. Dessa är Bertel Enlund 

från Ernst&Young, Mikael Bernhardtz från Deloitte, Helene Strid från KPMG och Ansgar 

Toscha från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. I bilaga 1 kan ni läsa mer om respondenterna. 

 

5.3.1 Inställning till koden 
 

Alla revisorer är positiva till koden då den är anpassad till svenska förhållanden, och de tycker 

att den inte är allt för kontroversiell eller dramatisk. Alla tror att det kan hända förändringar 

med koden inom några år men för tillfälligt är den rimlig. Toscha hoppas i samband med 

kraven om intern kontroll att de kraven skall bli i framtiden mer uppfattade som en metod för 

att fånga upp riskerna och svagheter i alla viktiga processer och inte bara avseende finansiella 

rapporteringen.  

 

På frågan hur viktig koden är jämfört med annan information menade revisorerna att när man 

jämför information med annan information har inte koden lika stort värde som 
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balansräkningen och resultaträkningen. Det finns även fler aspekter som man måste beakta 

menar flera respondenter då man jämför företag i Sverige med företag i andra länder. �De 

saker som är självklara här är kanske inte självklara i ett annat land,� säger Strid. Det finns 

ett värde när man går utanför landet, men om bara tittar på Sverige så har den ett mindre värde 

anser Strid. Enlund påpekar att �det finansiella har mer betydelse än vad bolagskoden har�. 

Bernhardtz menar �att informationen ger en indikation på hur bra styrt och välskött ett 

företag är, det vill säga om man tar bolagskoden på allvar eller inte�. 

 

5.3.2 Principen följa eller förklara  
 
När det gäller principen följa eller förklara tycker alla revisorer att det är en bra princip då 

principen lägger mer ansvar på företagen att ta ställning till och fundera och motivera sina val. 

Bernhardtz tycker det är en bra princip och passar bättre �än att banka på ett seriöst detaljerat 

regelsystem som inte lämnar utrymme för flexibilitet åt företagen�. Alla revisorer poängterar 

att det är den typ av princip som är i bruk i de flesta internationella koderna i Europa. 

Revisorerna har även fått den uppfattningen att näringslivet godtar principen då företagen 

tycker det är bra för att det ger utrymme för alla företagen, då kan de tala om vad de tycker 

och tänker. Revisorerna antyder att företagen kan anpassa koden till deras egen komplexitet 

och storlek på verksamheten, och det blir inte en regel som är lika för alla. Vidare menar 

Enlund att �principen är bra för Sverige för att bolagen ser olika ut ägarmässigt, bolag gör 

inga avsteg ifall de inte har bra förklaringar�. Strid anser att marknaden reagerade som 

tanken var, det vill säga �en förklaring är inte lika med fel utan är en förklaring�.  

 

Om förtroendet påverkas av företag som väljer att förklara istället för att följa anser alla 

revisorer att de företag som väljer att förklara istället för att följa är minst lika bra som att 

följa koden. Det ligger oftast stora skäl bakom varför företagen väljer att inte följa koden 

menar revisorerna. Bernhardtz menar att man däremot kan märka om företag har tagit 

principen på allvar, det vill säga om företagen har gjort ett seriöst arbete eller inte. Toscha 

anser att �om man förklarar så kan man se de åtgärder som företagen har vidtagits, det måste 

finnas ett utrymme att kunna förklara sig�. Eller som Bernhardtz säger �En bra förklaring är 

lika bra som att följa men dåliga ger ett sämre förtroende�. 
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På frågan om hur respondenterna ser på företag som varit med i en så kallad �skandal� mot 

företag som har ett gott anseende angående förtroendet anser flera revisorer att dessa företag 

skall tala om vad som har hänt, och vilka åtgärder de väljer att vidta för att få ordning på det 

hela. Bernhardtz menar att �ett företag kan på några månaders sikt skapa ett bättre 

förtroende än vad bolaget hade innan, om man redogör allt�.  Några av revisorerna kan inte 

förstå de företag som försöker att mörka en skandal genom att säga att man inte visste. 

Revisorerna menar att det blir inga bra indikationer och det skulle generera i ett sämre 

förtroende. Vidare menar Strid att de företag som har en ohälsosam kultur, är inget som koden 

i sig tar sikte på. �Bolagskoden kan man följa samtidigt som företaget innehar en ohälsosam 

kultur men då avslöjar ofta den interna kontrollen de orena sakerna.�  Strid anser dock att 

�om ledningen inte vill arbeta med rena fickor då är det svårt att avslöja dem�. För att 

undvika ovisshet menar Toscha att man måste alltid gör en riskbedömning av kunder där 

granskning ingår vad företaget har varit med om tidigare. Vad flera revisorer syftade på var 

att det är viktigt att titta på vad företag har gjort historiskt för att vara på den säkra sidan.  

Detta poängterar Enlund och säger att �har ett företag varit med om en redovisningsskandal 

så tar man extra hänsyn till dem�. Eller som Toscha menar att bara för att man inför en kod 

behöver inte det betyda att skandaler kommer att undvikas med dem kan underlättas.  

 

�Vad som även underlättar är att definiera reglerna för sig själv och företaget vilket gör att 

inställningen av management förbättras genom en medvetenhet av vilka problem som finns 

och hur de kan förbättras. Koden har en drivkraft att driva fram och utveckla en kontrollmiljö 

i företagen�.146 

 

En bolagskod skulle inte ha förhindrat Skandia från en skandal till hundra procent, men den 

skulle ha hjälpt till att undvikas menar revisorerna. Strid poängterar att �skandaler måste 

hända för att debatten om bolagsstyrningsfrågor skall komma upp på agendan�.  

 

5.3.3 Åtgärder och förtroende  

 
På frågan om bolagskoden har uppfyllt sitt syfte angående förtroendet tycker samtliga 

revisorer att syftet är uppfyllt. Men några av respondenterna vill poängtera att Sverige har en 

god konjunktur nu och företag genererar mycket pengar vilket gör att förtroendet inte har 
                                                
146 Toscha 
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ställts på prov än. Bernhardtz anser �att testet kommer vid en lågkonjunktur när marginalerna 

sjunker och lönsamheten sviktar�. Det gäller då att titta på om företagen väljer att följa koden 

när det är en sämre konjunktur. Enlund menar att �förtroendet för näringslivet inte var lika 

skadat som det var i USA. Koden behövdes, och menade att det var en hygienfråga för 

Sverige�. 

 

På frågan om vilka åtgärder revisorerna anser skulle öka förtroendet för näringslivet ansåg 

samtliga revisorer att om man ökar transparensen generellt så ökar förtroendet. Revisorerna 

menar att vissa företag är väldigt transparenta och visar vad som händer i företaget medan 

andra företag är slutna. Skulle alla företag vara öppna skulle förtroendet öka för företagen. 

Bernhardtz syftar på en viktig aspekt vilket innebär att Sverige måste ligga med i 

utvecklingen med de spelregler som sker internationellt. Bernhardtz menar att �i Sverige har 

vi den karaktär att vi litar på varandra och att vi är lite bekväma och hoppar över de 

administrativa aspekterna för ingen vill varandra illa�.   

 

På frågan hur kan marknaden som tappat förtroende för ett företag bygga upp det igen så 

anser samtliga revisorerna att man måste visa tydligt att man vidtar åtgärder. Man skall tydligt 

redogöra för vilka värderingar och etiska regler man har menar revisorerna. Vidare menar 

revisorerna att har man gjort något oetiskt måste man lyfta fram det och vara tydlig med 

konsekvensen, det vill säga att man skall stå för det man säger. Enlund säger �att det mest 

verkningsfulla är att byta folk, det vill säga att det krävs förändringar i ledningen och 

styrelsen. Om ledningen eller styrelsen inte får gå från sina positioner får företaget det tufft 

att återfå förtroendet igen.� Vad flera revisorer påpekade var att bolagskoden kan fungera 

som ett stort hjälpmedel för att ställa tillbaka förtroendet igen men det behövs även andra 

åtgärder.  

 

5.3.4 Kodens framtid  

 
På frågan om hur revisorerna ser på att lagstifta koden bedömer alla revisorerna att det skulle 

bli en mycket komplicerad process att lagstifta koden. Genom att inte lagstifta koden kan den 

lättare utvecklas, man kan förändra koden på ett enklare sätt. Strid menar det �det finns inga 

fördelar med att lagstifta koden, det finns redan en lagstiftning idag (ABL) som tar upp stora 

delar av vad som står i bolagskoden�. Bernhardtz anser dock att det inte är osannolikt att 
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koden kommer att lagstiftas i framtiden. Detta kan inträffa om företag ignorerar koden eller 

för att Sverige vill vara i linje med internationell standard �det beror på hur det utvecklas ute i 

Europa, Sverige kommer att få rätta sig in ledet om en lagstadgad åtgärd begärs� menar 

Bernhardtz. Den amerikanska bolagskoden SOX som är lagstiftad menade flera av revisorerna 

att det inte är en bra process då den är för detaljerad, att den inte ger utrymme för anpassning 

till verkligheten. De menar att införandet av SOX tog för mycket tid och pengar, men den har 

dock givit en bättre kontroll på företagen. Strid menar att en lagstiftning �kan lätt bli 

verkningslös då den är så omfattande och byråkratisk, den blir kontraproduktiv istället�.  

 

På frågan om vilka sanktioner som skulle vara lämpligast för att öka förtroendet råder det 

delade meningar bland revisorerna. Strid menar att det inte behövs något ytterligare 

sanktionssystem, då det är styrelsen som sitter med ansvaret för vad som händer i företaget 

och de skall se till att företaget sköts på bästa möjliga sätt. Styrelsen kan då bli 

skadeståndsskyldig ifall de inte sköter sig vilket är en sanktion som räcker för företagen 

menar Strid. Flera av revisorerna menar att det skulle kunna göras klarare i bolagskoden vem 

det är som verkligen bestämmer eftersom det ofta är oklart. Bernhardtz anser att man inte bara 

ska förlita sig på media som en sanktion genom att de skriver om hur bolagskoden sköts av 

företagen utan det borde finnas ytterliggare sanktioner. 

 

På frågan om hur respondenterna ser på de internationella bolagskoderna angående 

förtroendet anser revisorerna att alla koderna har ett gemensamt syfte, att ge information både 

internt och externt för att öka förtroendet för företagen. Två revisorer anser att Tyskland har 

kommit långt när det gäller regelverk om bolagsstyrning. Tillämpning av bolagskoden i 

Tyskland är förankrad i lagstiftningen om bolagsstyrning. Den tar till exempel upp att man 

skall presentera i en rapport som granskas av revisorerna vilka risker företaget har och då är 

det inte bara risker för finansiell rapportering utan risker i verksamheten vilket är viktigt för 

internationella investerare. Strid tycker att den brittiska koden har kommit längst då Sverige 

är liknande den brittiska koden på flera ställen och att man kan dra nytta av den genom att 

titta hur utvecklingen har skett i deras kod. 

 

På frågan om hur koden kommer att utvecklas i framtiden är alla revisorer överens om att det 

kommer att bli en harmonisering i framtiden men de har olika uppfattningar om hur det 

kommer att gå till. Enlund säger �att Sverige går med en rimlig takt framåt i utvecklingen�. 

Bernhardtz tror �att en harmonisering mellan bolagskoderna i Europa kommer att komma i 
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linje med EU-direktiven� medan Strid anser att det måste först bli en gemensam lagstiftning. 

Strid menar att koden utgår ifrån vilken typ av lagstiftning man har och menar att man borde 

få ordning på lagstiftningen i respektive land först innan man harmoniserar bolagskoderna. 

Flera av revisorerna tror att det kommer först att ske en harmonisering mellan de nordiska 

länderna, då börserna väntas slås ihop i norden och sedan en harmonisering i Europa.  

 

5.4 Kapitalförvaltare 
 
Nedan följer den primära datainsamlingen av två stycken kapitalförvaltarrespondenter. Den 

första är Kapitalförvaltare A. Den andra respondenten är kapitalförvaltare B. I bilaga 1 kan ni 

läsa mer om respondenterna. 

 

5.4.1 Inställning till koden 
 

På frågan om vilken uppfattning kapitalförvaltarna har om bolagskoden svarade båda 

respondenterna att de har en positiv syn på bolagskoden, då de tror att koden stärker 

förtroendet för den svenska aktiemarknaden. Kapitalförvaltare A upplever att det har medfört 

vissa kostnader och mer byråkrati men det positiva överväger trots allt det negativa. Eller som 

Kapitalförvaltare B sa �koden har ökat transparensen och det har ökat rutinerna på vissa 

frågor�. Vidare påpekade båda kapitalförvaltarna att Sverige hade redan innan koden kom, en 

praxis genom att koden hade ett antal stora institutioner och ägare som själva hade skapat sina 

egna riktlinjer. I och med att bolagskoden implementerades så finns det även på papper vilket 

ökar förtroendet menar kapitalförvaltarna.  

 

På frågan om hur förväntningarna har ändrats sedan koden implementerades så menade 

Kapitalförvaltare A att det är för tidigt att säga. �Koden har bara varit ute i ca ett och ett halvt 

år och samtidigt går företagen bra nu när vi har högkonjunktur och går företagen bra går 

börskurserna upp�.  Det stora provet blir när det kommer en lågkonjunktur menar 

kapitalförvaltare A då man kan se vad som händer med koden och förtroendet. Vilet även 

menar kapitalförvaltare B påpekar då bolagskoden behöver mer tid för att se ifall det stärker 

förtroendet �förtroendet har en del att göra med kursens utveckling och skandaler�.  
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På frågan om hur viktig bolagskodens information är i förhållande till annan information vid 

bedömning av företag diskuterar båda kapitalförvaltarna att koden fungerar som del av 

bedömandet. �Koden är viktig men inte helt avgörande� summerar kapitalförvaltare B. 

Kapitalförvaltare A ansåg att �kodens väsentlighet vid värdering av företag är ganska 

begränsad, den har ingen reell effekt på hur vi värderar bolagen och bolagens aktier�.  

 

5.4.2 Principen följa eller förklara 
 
Kapitalförvaltarna anser att principen är bra därför att företag är olika stora och alla har inte 

samma förutsättningar och menar att det är bra ifall företagen får välja om man ska följa eller 

förklara. Kapitalförvaltare B tycker företagen valt att följa principen på ett balanserat sätt, 

�förklara har vunnit acceptans och det är positivt�. Det är mer tillåtet att förklara avvikelser 

idag än det var när koden kom och att den överdrivna respekten för koden har försvunnit med 

tiden menar kapitalförvaltare B.  

 

På frågan hur respondenterna anser att marknaden har reagerat på principen följa eller förklara 

anser kapitalförvaltare A att det generellt har blivit en rimlig reaktion �då det inte varit någon 

missvisande debatt i media till följd av att vissa avvikit från koden som kanske många trodde 

att de skulle bli�. Eller som kapitalförvaltare B påpekar att det är för tidigt att utvärdera hur 

många som har avvikit utan relevant förklaring då det har bara gått ett år. På frågan om det 

spelar någon roll ifall företag väljer att förklara istället för att följa ur ett förtroendeperspektiv 

svarade kapitalförvaltare B att �om företaget i stora drag följer koden och att man i 

enskildheter förklarar, så är det bra�. Eller som kapitalförvaltare A menade �gör företagen 

det bara på ett balanserat sätt inom rimliga ramar så påverkar det inte förtroendet�. Vidare 

menade båda kapitalförvaltarna att det inte behöver vara något fel i sig om man förklarar, bara 

förklaringen är bra så skadas inte förtroendet.  

 

På frågan om hur respondenterna ser på företag som varit med i en så kallad �skandal� så 

anser kapitalförvaltarna att det negativt. Kapitalförvaltare A menar att när det handlar om 

Corporate Govornance så är förtroende väldigt viktigt och har ett företag varit med om en 

skandal så kan det leda �till osäkerhet eller leda till att färre vill investera i aktien och då går 

kursen ner, det blir helt enkelt värdeförstörande�. Vidare menat kapitalförvaltarna att när det 

handlar om skandaler så får företag mer uppmärksamhet på sig. �Men sånt händer och man 

måste förstå det, livet går vidare ändå. �Alla bolag som gör misstag kan man inte låta hamna 
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på en svartlista för alltid� menar kapitalförvaltare A. Vilket även kapitalförvaltare B påpekar 

att alla gör misstag och menar att företag kan bygga upp förtroendet igen genom att, 

�företaget visar att de tar tag i sakerna och visar öppenhet och transparens i hur de avser att 

hantera förtroendet då blir det positivt�. På frågan om skandaler kunde ha undvikits om 

koden hade funnits så diskuterar båda kapitalförvaltarna att  en ökad självreglering skulle ha 

gjort att man sett över rutinerna bättre och hanteringen av frågor i styrelsen. 

Kapitalförvaltarna trodde att till exempel Skandiaskandalen hade uppstått ändå men att det 

hade upptäckts tidigare. 

 

5.4.3 Åtgärder och förtroende 
 
På frågan om bolagskoden uppfyllt syftet anser båda respondenterna att det är för tidigt att 

utvärdera. Kapitalförvaltare A menar att �nu när vi har högkonjunktur och en bra 

börsutveckling har inte koden satts på prov�. Vidare menar kapitalförvaltare B att �ofta när 

man upplever att förtroendet minskar är när börskurserna är på väg ner�. Båda 

respondenterna är positiva att vi fått en bolagskod med likhet med andra länder, men 

kapitalförvaltare B är inte säker på att det hänt något med förtroendet ännu för det fanns trots 

allt ett bra förtroende innan också. Vidare säger kapitalförvaltare A att �koden har hjälpt till 

att bygga upp förtroendet för svenskt näringsliv, men jag tror inte att den kan lösa upp alla 

knutar. Den är en del i det allmänna arbete som måste bedrivas, en pusselbit av flera.� 

 

På frågan om vilka åtgärder respondenterna anser skulle öka förtroendet för näringslivet ansåg 

båda respondenterna att en fortsatt satsning på självreglering är det bästa för att öka 

förtroendet för näringslivet. Kapitalförvaltare A menade att �det är människan som skapar 

förtroendet och hur människor uppför sig som skapar förtroendet�. Respondenterna upplevde 

det svårt att beskriva något konkret som skulle öka förtroendet för näringslivet.   

 

Kapitalförvaltare A ansåg att �om marknaden skall återfå förtroendet igen för ett företag 

måste man veta på vilket sätt de har tappat förtroendet�. För att öka förtroendet för företagen 

ansåg både respondenterna att företagen måste vara mer öppna, transparanta och de måste se 

till att det finns en dialog med ägarna. Kapitalförvaltare B menade att �är det så att ledningen 

i företaget har gjort något så att marknaden tappat förtroendet måste företaget visa på 
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relevanta åtgärder så att förtroendet snabbt kan byggas upp igen�. Kapitalförvaltare A 

uttryckte att företaget �måste byta folk, skapa nya rutiner och skapa genomlysning�.  

 

På frågan hur har bolagskoden hjälpt till att bygga upp förtroendet igen anser 

kapitalförvaltarna att bolagskoden skulle kunna hjälpa till att stärka förtroendet men det 

behövs flera åtgärder för att återställa ett förtroende. Kapitalförvaltare B ansåg att �det har 

skapat rutiner kring valberedningar och transparens men det är inte lösningen på allt�.  

Kapitalförvaltare A uttryckte sig att mindre företag (ej noterade eller en omsättning under 3 

miljarder) kan tillämpa koden och skapa en mer legitimitet för att stärka förtroendet.  

 

5.4.4 Kodens framtid 
 

På frågan om hur ser ni på att lagstifta koden ansåg kapitalförvaltare A:  

 

�Det är bättre med självreglering, självreglering är i regel något som har 

uppkommit som idéer av ägare och marknaden, jag tror att man hela tiden kan 

anpassa sig lite mer efter nypraxis och ligga steget före när man jobbar med 

självreglering jämfört med lagstiftning. Det är lite trubbigt och tar lite längre tid 

att förändra med lagstiftning.�  

 

Kapitalförvaltare B ansåg: 

 

�Jag är inte förtjust i lagstiftning, jag tror att marknaden kommer att hantera det 

här på ett bra sätt. Företagen har ett lönsamhetstänkande och är man anstötlig 

med exempelvis miljö och etik så justerar markandsmekanismen det. Uppför sig 

inte företaget på ett förtroendegivande sätt så justerar även 

marknadsmekanismerna det genom till exempel att kunderna lämnar bolaget�.  

 

Båda respondenten ansåg att SOX är något som upplevs detaljstyrt och att detta leder till stora 

kostnader för företagen. Så här menade Kapitalförvaltare B: 

 

�De svenska bolag som är med på börsen i USA idag pekar på merarbete och 

högre kostnader. Antalet svenska och utländska bolag som söker sig till de 
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amerikanska börserna är mycket mindre nu än för tio år sedan, min uppfattning 

är att SOX är en anledning till detta.� 

 

Kapitalförvaltare A anser att den amerikanska lagstiftningen har ett helt annat system jämfört 

med Sverige. I Sverige är det mer tillämpbart med självreglering vilket kapitalförvaltare A 

anser är bra. Vidare diskuterar kapitalförvaltare B att lagstifta koden för risken med sig att   

�man skriver mycket i detalj och då blir det som om allt som inte är styrkt (lagstiftat) blir 

tillåtet�. I USA är det mer att en person som styr, däremot i Sverige vill styrelsen kontrollera 

ledningen menar kapitalförvaltare B. Vad båda respondenterna syftar på genom att lagstigta 

koden  så behöver det inte innebära att det bättre för ägarna.  

 

På frågan, vilka sanktioner anser ni skulle vara lämpligast för att öka förtroendet för 

näringslivet menade kapitalförvaltare A att man skulle ge lite tid till koden och se hur 

företagen tillämpar koden och se vilka reaktioner det blir för dem som inte följer koden. 

Kapitalförvaltare A påpekade att �det är för tidigt att säga så mycket om sanktioner då det är  

väldigt nära kopplat till lagstiftningsfrågan�. Kapitalförvaltare B anser att 

marknadsekonomin reglerar koden på ett bra sätt, det vill säga media och allmänheten. Men 

ska man ha någon starkare sanktion så ansåg kapitalförvaltare B att man ska tillämpa böter för 

de företag som inte följer koden  på ett godtyckligt sätt.   

 

I framtiden tror kapitalförvaltarna att koderna kommer att harmoniseras mellan länderna i 

Europa vilket bidrar till att kapital finns internationellt och investerare kommer att placera 

över hela världen. I dagsläget skiljer sig koderna för mycket åt mellan länderna vilket 

kapitalförvaltare B påpekar att det beror �på grund av skilda lagstiftningar från land till 

land�. Men på längre sikt tror kapitalförvaltarna att det kommer att harmoniseras, börserna 

slås samman och ägarna agerar över gränserna. Kapitalförvaltare B syftar på att �koderna 

skiljer sig från varandra mindre över tiden�. Kapitalförvaltare A exemplifierar detta genom 

�vissa bolag är listade på flera olika marknader samtidigt och ta till exempel Nokia, de måste 

tänka på både de finska, svenska och amerikanska reglerna�.  Ju mer likformighet desto 

bättre och enklare blir det för både företagen och placerarna anser kapitalförvaltare B.  

 

Kapitalförvaltarna tror att koden kommer att genomgå justeringar i framtiden beroende på 

utvecklingen internationellt. Det kommer att ske justeringar mot stora och små företag till 
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exempel krav på oberoende ledamöter. Kapitalförvaltarna anser att det är viktigt att behålla 

självregleringen så att man lättare kan ändra efter utvecklingen.  

 

5.5 Sammanfattning av empirikapitlet 
 

Författarna presenterar här en sammanfattning av det empiriska underlaget som är uppdelad i 

fyra grupper. Med hjälp av en matrismodell nedan framställer författarna kortfattat vad 

empirin påvisar.  
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Tabell 1 Sammanfattning av empirikapitlet, egen 

Media 
 

Följa eller 
förklara 

Åtgärder och 
förtroende 

Kodens 
framtid 

Revisorer  
 

Kapitalförv
altare 
 

Inställning till 
koden 

Aktieanalyt
iker 
 

� Samtliga media 
respondenter är 
positiva till 
bolagskoden med 
det råder delade 
meningar hur den 
efterlevs.  

� Bra princip
� Bra förklaring lika 
bra som att följa 
koden 
�Förtroendeproblem 
vid en sämre 
förklaring 
 
 

� Bolagskoden är ett 
verktyg för att skapa 
öppenhet i 
företagen. 
 

� Negativa till 
lagstiftning av 
bolagskoden 
�Mer övervakning 
och hårdare och 
strängare straff för 
företagen 
 � Positiva till en 
harmonisering 

� Kodens sätts på 
prov vid en 
lågkonjunktur när 
marginalerna 
sjunker och 
lönsamheten sviktar 
� Transparens ökar 
förtroendet 

� Samtliga är 
positiva till koden 
men förändringar 
kan komma att ske 
 

� Bra princip som 
skapar flexibilitet 
och ger utrymme för 
utvecklingar 
 � Bra förklaring 
lika bra som att följa 
koden 
�Förtroendeproblem 
vid en sämre 
förklaring 
 

� Positiva då 
företagen blir mer 
transparenta och 
tydliga 
� Ur 
aktieanalytikers 
synvinkel värderar 
man inte efter 
bolagskoden utan 
det är vad företagen 
har presterat 
historiskt. 

� Företagen kommer 
att studera varandra 
och då kommer det 
att utvecklas en 
praxis. 
� Bra princip 
� Bra förklaring lika 
bra som att följa 
koden 
�Förtroendeproblem 
vid en sämre 
förklaring 

� Styrelsen förfogar 
över företagets 
förtroende 
� Analytiker 
studerar �Track 
record� för att 
bedöma företagen 
 � Öka förtroendet 
genom öppenhet 

� Lagstiftning 
skapar merkostnad 
� Lagstiftning 
behövs ej då vi inte 
har något 
förtroendeproblem 
� Kraftigare 
sanktioner  och 
böter 
� Positiva till en 
harmonisering  

�Lagstiftning inte 
tillämpbart i 
dagsläget men kan 
komma att inträffa i 
framtiden 
� Om det behövs 
fler Sanktionssystem 
råder det delade 
meningar om 
 � Positiva till en 
harmonisering      

� Bolagskoden är ett 
av många verktyg 
för att öka 
förtroendet 
� Det är människan 
och dess uppförande 
som skapar 
förtroendet 
� Transparens ökar 
förtroendet 
 

�  Bra princip
 � Bra förklaring 
lika bra som att följa 
koden 
�Förtroendeproblem 
vid en sämre 
förklaring 
  

� Med koden har 
transparensen ökat 
vilket stärker 
förtroendet för 
aktiemarknaden  
� Koden sätts först 
på prov vid en 
lågkonjunktur 
 

Bolags-
koden 

� Självreglering 
skapar utveckling 
för marknaden 
vilket inte 
lagstiftningen gör 
� En gemensam kod 
skapar bättre 
möjligheter för 
aktiesparare men 
även för företagen 
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6 Analys 
 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin genom att sammankoppla den till de valda 

teorierna och till problemområdet. Författarna har valt att analysera utifrån experternas 

åsikter utan att skilja de fyra grupperna åt. 

 

 

6.1 Inställningen till koden 
 

Sverige var länge en internationell uppmärksammad eftersläntrare på bolagsstyrningsfrågan 

och var ett av de sista länderna att införa en bolagskod. Eftersom det svenska näringslivet 

länge saknat initiativ till att själva skapa en allmänt accepterat uppförandekod, tog regeringen 

istället initiativet via Förtroendekommissionen. Flera av respondenterna antydde även att det 

fanns behov av en bolagskod eftersom det skulle skapa en övervakning av företagen. Koden 

infördes 2005 till syfte att återställa utländska investerare och allmänhetens förtroende.147 Det 

var även då första gången flertalet av respondenterna kom i kontakt med bolagskoden medan 

några kom i kontakt med bolagskoden långt innan den kom till Sverige. Författarna kan 

konstatera att respondenterna är väl insatta i bolagskoden, då de flesta arbetar med koden 

dagligen.  

 

Efter flera redovisningsskandaler i Sverige har förtroendet sjunkit för det svenska 

näringslivet. Vad teorin menar med ett lågt förtroende är att transaktionskostnaderna ökar, 

vilket innebär att parterna får köpa dyra försäkringar och betala extra för insyn och kontroll. 

För att öka förtroendet så innebär transaktionskostnadsresonemanget en faktor som handlar 

om att minska risker och därmed förknippa kostnader med ekonomiska utbyten och 

samarbeten.148  Genom införandet av bolagskoden blir företagen mer transparenta och tydliga 

menar flera respondenter och på det sättet minskar transaktionskostnaderna.  

 

Enligt empirin måste skandaler inträffa för att uppmärksamheten skall uppstå vilket kan tyda 

på att något är fel på systemet.  Teorin menar att om ett förtroende skall uppstå måste det även 

                                                
147 Svernlöv (2005) 

148 Rossander (2004)  
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finnas risker, sårbarhet eller osäkerhet på marknaden149. Författarna kan konstatera att sådana 

faktorer kommer alltid att finnas på marknaden, men det finns dock möjligheter att minska 

dessa risker genom att till exempel skapa mer transparens i redovisningen. Brytting menar att 

det är företagets intressenter, till exempel aktiemarknadens aktörer det vill säga medarbetare, 

aktieanalytiker, kapitalförvaltare, media, revisorer, aktieägare som bestämmer över 

förtroendet, inte företagsledning.150 Eftersom det inte är företagsledningen som bestämmer 

över förtroendet så måste de lyssna på dem som gör det, det vill säga intressenterna. För att 

beakta förtroendet för näringslivet är det viktigt att få en helhetsbild om marknadens 

inställning till koden. Det finns en positiv inställning till koden enligt empirin då koden har 

skapat en ökad öppenhet i redovisningen. 

 

6.2 Principen följa eller förklara  
 

Enligt Skog kan företag välja att avvika ifrån enskilda regler i koden utan att bryta mot koden 

som helhet då koden säger att �skälen till varje avvikelse ska tydligt redovisas�. Däremot 

anger inte koden vilka krav som ställs på motiveringen vid en förklaring och inte heller vem 

som skall avgöra om angiven förklaring är godtagbar151. Enligt empirin kan det ses som ett 

problem då företag kan hitta på förklaringar som är godtagbara. Enligt 

Förtroendekommissionen krävs det mer än lagar och regler för att skapa förtroende, då det 

viktigaste är att det finns förtroende mellan människor och framförallt mellan ekonomiska 

aktörer.152 Samtliga respondenter anser att principen följa eller förklara är bra för att företagen 

kan anpassa koden till deras egen komplexitet och storlek på verksamheten, vilket gör att det 

inte blir en regel som är lika för alla. Flertalet respondenter menar att om en rekommendation 

inte passar företagets system kan man förklara istället, och då skapas flexibilitet. Författarna 

menar att för att skapa förtroende krävs det att marknaden har förtroende för företagen om de 

väljer att förklara. Detta resonemang stärks av Förtroendekommissionen som menar att 

förtroende innebär att man normalt kan räkna med att lagarna följs av företagen och att man 

kan lita på företagens vilja att fullfölja skriftliga och muntliga överenskommelser153. Vad som 

kan utläsas ur empirin är att om man gör godtagbara förklaringar påverkas inte förtroendet, 

                                                
149 Ibid 

150 Brytting (2004) 

151 Skog (2005) 

152 SOU 2004:47 

153 Ibid 
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men det är av största vikt att förmå marknaden och media att förstå att man följer koden ändå, 

då det ligger i själva principen. Vidare tar empirin upp att förtroendet kan påverkas negativt 

ifall ett företag använder sig av en inte godtagbar förklaring. Men bra förklaringar skall inte 

påverka förtroendet om man utgår ifrån grundliga normer154 menar Francis Fukuyamas teori, 

vilket en godtagbar förklaring gör anser författarna. 

 

Flertalet av respondenterna menar att näringslivet har beaktat koden och principen följa eller 

förklara väl och det har inte uppkommit någon förklaring som de ser skulle vara otagbar. 

Teorin menar att den �sociala fällan� kan uppstå om företagen går med på principen följa eller 

förklara på ett godtyckligt sätt men att de har i baktanke att bara utnyttja situationen, det vill 

säga svika och senare gå ur och handla annorlunda än överenskommet.155 Enligt empirins 

mening så kan det vid en lågkonjunktur inträffa att företagen väljer att förklara mindre 

godtyckligt på grund av mindre resurser och kapital. Men så länge det är högkonjunktur finns 

det ingen tendens att företagen skulle missgynna koden. Istället ska koden fungera som ett 

kvitto på att företagen disponerar ett gott uppträdande och därmed ökar förtroendet på 

marknaden åsyftar flera respondenter.   

 

6.3 Åtgärder och förtroende 
 
Med koden har Sverige fått en sammanhållen regelsamling för bolagsstyrning vars syfte är att 

kodifiera vad som betecknas som god sed för bolagsstyrning i svenska företag.156 Enligt 

empirin framgår det att det tidigare fanns en bra bolagsstyrning men nu finns även koden på 

papper. Några av respondenterna anser att koden har uppfyllt sitt syfte medan flera av 

respondenterna anser att det är för tidigt att svara på. Det kan förklaras genom att koden 

endast har funnits på marknaden i cirka ett och ett halvt år. 

 

Det har under de senaste åren diskuterats om förtroende för företagsledningar där media har 

bidragit till att skapa debatt som man idag talar om ett skadat förtroende.157 Efter flera 

intervjuer insåg författarna att så inte var fallet då det fanns flera olika åsikter angående 

                                                
154 Fukuyama (1996) 
155 SOU 2004:47 

156 Skog (2005) 

157 SOU 2004:47 
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förtroendet. För att öka förtroendet är det viktigaste att följa de regler som finns när det gäller 

både lagar och koder. Det skulle öka förtroendet för näringslivet som några respondenter 

syftar på vilket även Förtroendekommissionen anser. Att bevara självregleringen är ett annat 

sätt som skulle öka förtroendet anser flera respondenter, vilket även skulle skapa mer 

öppenhet och bättre information. Ur ett mediaperspektiv ska företagen visa mer öppenhet när 

det är mediestormar vilket skulle öka förtroendet. Enligt Brytting skapas öppenhet genom 

välvilja, positiva erfarenheter och personliga egenskaper hos företagsledningen. Uppfyller 

företagen dessa kriterier anses företagen ha trovärdighet.158 Sammanfattningsvis kan 

författarna säga att en av många faktorer för att skapa ett starkare förtroende krävs öppenhet 

och trovärdighet i företaget vilket både teori och empiri påvisar.  

 

Enligt teorin är det den mänskliga samvaron som skapar förtroende159 vilket även en 

kapitalförvaltare menar �det är människan som skapar förtroendet och hur människor uppför 

sig som skapar förtroendet�. Enligt empirin är förtroende inget man får gratis utan det är 

något man förtjänar på grund av att man gjort något bra tidigare vilket även Brytting 

poängterar160. Flera av respondenterna menade att det tar tid att bygga upp ett förtroende. För 

att bygga upp förtroendet igen poängterar samtliga respondenter att det mest verkningsfulla är 

att byta folk. Det krävs förändringar i ledning och styrelse, då det är svårt att få tillbaka 

förtroende för en ledning som har medverkat i en företagsskandal. Vilket även Bryttings teori 

åsyftar på då det gäller att företagsledningen agerar på ett trovärdigt sätt. Författarna menar att 

det krävs en upprensning bland befattningshavare för att återskapa förtroendet. Brytting 

nämner även att genom gå ifrån kortsiktighet, arrogans och individuell girighet till 

långsiktighet, socialt ansvarstagande och personlig integritet skulle öka förtroendet161, vilket 

även flera av respondenterna antyder på. En investerare som har tappat förtroendet för ett 

företag kommer inte att investera i företaget igen förens det har byggt upp nytt förtroende 

menar kapitalförvaltarna. Vad teorin säger är att ett förtroende inte går att tvinga eller krävas 

fram utan det är något man förtjänar vilket också respondenterna antydde.162 

 

I empirin kan man utläsa att förtroendet för ett företag som har varit med om en 

redovisningsskandal påverkas negativt. Dock går ett förlorat förtroende att bygga upp igen, 
                                                
158 Brytting (2004) 

159 Rossander (2004) 

160 Brytting (2004) 

161 Ibid 

162 Ibid 
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vilket en respondent menar �redovisningsskandaler händer och man måste förstå det, livet 

går vidare ändå. Alla bolag som gör misstag kan man inte låta hamna på en svartlista för 

alltid�. Detta påpekar även Brytting om i sin teori då företagsledningen måste klargöra för 

sina intressenter hur företaget skall agera för att återskapa förtroendet.163 Även 

intressentteorin tar upp att intressenterna måste inneha en god relation till företaget för att inte 

tappa förtroendet.164 Vad som menas är att en bra dialog mellan företag och intressenterna 

måste fortskridas efter en skandal, vilket kan underlätta för att återuppbygga förtroendet. 

Enligt författarna går inte ett förtroende att betvinga fram då koden inte ska uppfattas som ett 

regelverk utan ett hjälpmedel för att driva fram ett medvetande i företagen på Corporate 

Governance. Ett företag måste visa legitimitet enligt legitimitetsteorin för att skapa 

förtroende165. Författarna fick den uppfattningen att samtliga respondenter var tydliga på att 

företagen måste visa legitimitet för att skapa ett gott förtroende till intressenterna. Dock 

uppstår det problem då alla intressenters värderingar inte kan beaktas. Men i och med att 

koden har tillkommit har en ökad legitimitet skapats genom mer information i företagen. 

 

Det skulle inte finnas något förtroendeproblem enligt agentteorin om inte intressekonflikten 

mellan agenten och principalen fanns.166 Enligt empirin uppstår förtroendeproblem när 

företagsledningen handlar efter egenintresse och inte till ägarnas intresse som till exempel vid 

Skandiaskandalen. När förtroendet minskar för ett företag säljer ägarna sina aktier167 vilket 

även nämns i empirin då det blir rabatt på de företag som handlar oetiskt. Bolagskoden kan 

fungera som ett verktyg för att öka förtroendet för aktieägarna (principalerna) och 

företagsledarna (agenterna)168. Empirin syftar på ifall aktieägarnas insyn i företaget ökar, 

leder det till att riskerna minskar och förtroendet höjs, vilket även intressentteorin påpekar. 

Det är då viktigt att det finns balans mellan de utbyten som sker mellan företaget och 

intressenterna169.       

  

 
 
                                                
163 Brytting (2004) 
164 Nygaard och Bengtsson (2002) 

165 Ibid 

166 Ibid 

167 Ibid 

168 SOU 2004:47 

169 Nygaard och  Bengtsson (2002) 
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6.4 Kodens framtid 
 

I samhället finns det tre synsätt som styr sättet på vilket människor och företag handlar, 

nämligen: etik, självreglering och lagar170. En av dem huvudsakliga regleringsformer som 

används är lagstiftning vilket tillämpas i den amerikanska SOX. En annan regleringsform är 

självreglering, vilket används i stora delar i Europa. Den svenska bolagskoden använder 

självreglering som sanktion vilket innebär att koden inte ska vara tvingande eller innefattas i 

lagstiftningen171. Den som bryter mot SOX kan få långa fängelsestraff och dryga böter172, 

vilket flera av respondenterna menar är överdrivet. Att lagstifta koden är i dagsläget inte 

aktuellt då respondenterna ansåg att SOX är för detaljerad, byråkratisk, kontraproduktiv samt 

att den inte ger utrymme för anpassning till verkligheten. Vidare menar empirin att med lagar 

uppkommer kryphål som då istället blir lagliga vilket även Förtroendekommissionen åsyftar 

på. Empirin nämner ytterligare nackdelar med att lagstifta koden som inte tas upp i teorin173 

nämligen att företag söker andra kapitalmarknader vilket är en allvarlig konkurrens nackdel. 

Fördelarna med lagstiftning är enligt Förtroendekommissionen att man för en demokratisk 

förankring, större rättssäkerhet vid tillämpningen, heltäckande och normbildande174. Uppfylls 

dock inte syftet med koden behövs en förändring vilket kan leda till en lagstiftning i framtiden 

menade några av respondenter. Med detta menas att en lagstiftning kan bli verklighet i 

framtiden beroende på den internationella utvecklingen inom området.  

 

Flertalet av respondenterna menade att koden inte behöver lagstiftas i dagsläget eftersom det 

inte finns något förtroendeproblem i Sverige, då självreglering för tillfället fungerar bra i 

Sverige. Empirin visar att i och med självreglering kan man anpassa mer efter nypraxis och 

ligga steget före gällande förändringsprocesser jämfört med lagstiftning vilket även teorin175 

syftar på. Förtroendekommissionens fördelar med självreglering stämmer överens med det 

empiriska materialet. I empirin påpekas det även några ytterligare nackdelar som nämndes 

utöver teorin med självreglering. Självreglering kan få den tendensen att koden enbart gynnar 

de starka existerande parterna. Det är intressenterna som ska skyddas och inte de som redan 

                                                
170 SOU 2004:47 

171 Ernst &Young hemsida 

172 Ibid 

173 SOU 2004:47 

174 Ibid 
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har makten det vill säga de större företagen. I och med självreglering finns det risk att 

intressenterna kommer i kläm vilket är problematiken i intressentteorin. Då företag måste ha 

goda relationer med intressenterna eftersom förtroende och tillgång till information är viktiga 

aspekter, men detta kan brista eftersom de stora företagen styr självregleringen. 

 

6.4.1 Sanktioner 
 
Flertalet av respondenterna menar att den svenska bolagskoden kan hjälpa till att få ordning 

och reda i företaget, då det kan fungera som en check på att man har vidtagit åtgärder. 

Dagens grundtanke i självregleringssystemet innebär att media och aktiemarknaden skall vara 

den dömande sanktionen. Med en förklaring som inte godtagbar dömer media företaget i form 

av negativa artiklar vilket kan resultera i en lägre aktiekurs.176 Vilka sanktioner som skulle 

öka förtroendet skiljer sig mellan de olika respondenterna. Då självreglering öppnar upp för 

principen följa eller förklara så menar flera respondenter att använda ett system som är så 

öppet som möjligt, vilket gör att intressenterna kan granska vad som händer mer ingående i 

företaget. Vidare skulle förtroendet förstärkas om olika intressenter kan gå in och titta i 

bolagsstyrningsrapporten och i årsredovisningen. 

 

Vad man kan utläsa i empirin är att flera respondenter vill ha kraftigare och tydligare 

sanktioner för att stärka förtroendet. En respondent menar att dagens sanktioner är för liten då 

�ett par hundra tusen hit och dit är för lite� utan det skall vara strängare. Detta stämmer inte 

överens enligt Simpsons teori då risken för att straffas och straffets storlek inte har någon 

avskräckande effekt177. Vidare tar en annan respondent upp att genom att få �negativa artiklar 

eller få en säljrekommendation är något som inte företagen vill uppleva, det skulle öka 

förtroendet� vilket även Simpsons teori påvisar att upptäcktsrisken kan ha en viss 

avskräckande funktion178. Enligt Empirin har Sverige idag många regler och inga starkare 

sanktioner vilket måste tillsättas för att stärka förtroendet. Har man hårda regler måste man 

även tillsätta hårda sanktioner och en tuff övervakning med strängare straff och personligt 

ansvar för rena lagbrott, vilket skulle öka förtroendet menar empirin. Det menar även  

förtroendetriangeln, då det inte räcker med regelverk för att skapa förtroende utan det fordras 
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också att den som bryter mot reglerna löper tillräckligt stor risk att bli upptäckt och att man 

drabbas av kännbara sanktioner179.   

 

6.4.2 Harmonisering 

 
Ett av kodens syfte är att bidra med en förbättrad styrning av svenska företag samt att hos 

utländska aktörer på den internationella kapitalmarknaden höja kunskapen om och förtroendet 

för svensk bolagsstyrning.180 Detta gör att det råder av största vikt att utländska investerare 

förstår den svenska bolagskoden. Det har bidraget till att en harmonisering mellan de olika 

bolagskoderna har diskuterats. Flertalet av respondenterna anser att det kommer att bli en 

harmonisering mellan bolagskoderna i Europa. Men dock menar flertalet av respondenterna 

att det först kommer ske en harmonisering mellan de nordiska länderna. Ur intressenternas 

synvinkel skulle det bli lättare att jämföra företagen om man har en liknande kod. Det 

exemplifierar empirin genom att en del företag är listade på flera olika marknader samtidigt, 

som då måste anpassa sig efter flera olika koder. Genom mer likformighet blir det enklare för 

företagen och placerarna. Även legitimitetsteorin tar upp och fokuserar på hur intressenterna 

uppfattar företaget då legitimitet mäter vilken förmåga företaget kan anpassa sig till 

intressenternas värderingar och krav. Genom att harmonisera koden skulle det skapa en 

klarare legitimitet för internationella intressenter.  

 

Idag har nästan varje europeiskt land en egen kod vilket beror på att länderna har olika 

lagstiftningar samt olika ägarstrukturer som avviker från varandra, dock har de flesta koder 

samma innebörd181, vilket kan tala för en harmonisering av koderna i framtiden. Det visar 

även den empiriska studien på då samtliga respondenterna tror på en harmonisering i 

framtiden. För att utveckla den svenska bolagskoden krävs det att koden följer den 

internationella utvecklingen menar flera respondenter. Det menar även kollegiet för svensk 

bolagsstyrning då koderna skiljer sig mellan länderna beroende på vilken struktur länderna 

har valt att utforma koden.182 Utvecklingen av koderna har skett olika över Europa beroende 

på vilken tid den infördes. Flera av respondenterna menar att den tyska bolagskoden har 

                                                
179 SOU 2004-47 

180 Thorell och Molin (2006 

181 Kollegiet för svenskbolagsstyrning årsrapport 2006 

182 Ibid 
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kommit längst i utvecklingen då den presenterar vilka risker som finns för internationella 

investerare 
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7 Slutsatser 
 

Författarna har samlat in den primära datan via kvalitativa intervjuer och studerat relevanta 

teorier för uppsatsens ämne, vilket författarna har kunnat analysera till den funktion koden 

har idag. Nedan kommer författarna att presentera de slutsatser som undersökningen kommit 

fram till. De frågor som ställdes i det inledande kapitlet upprepas nedan och besvaras 

kortfattat. Slutsatsen inleds med tre delfrågor och avslutas med en huvudfråga.  

 

 

7.1 Minskar förtroendet för företaget ifall man väljer att 
förklara istället för att följa koden? 
 
$ Att följa eller förklara är att följa koden. 

$ Följa eller förklara är den princip som lämpar sig bäst i självregleringssystemet. 

Genom att följa eller förklara kan företagen anpassa koden till deras egen komplexitet 

och storlek på verksamheten, vilket gör att det inte blir en regel som är lika för alla 

samt att den skapar flexibilitet.  

$ En förklaring som har en dålig motivering kan ge ett sämre förtroende medan en bra 

motiverad förklaring är lika bra som att följa koden. Dock har ännu ingen dålig 

förklaring upptäckts men det kan komma att bli verklighet i framtiden. 

 
Utgångspunkten är enligt författarna att man tillämpar koden även om man inte följer alla 

regler, dock är förutsättningen att man förklarar på motiverade grunder. Författarna kan 

konstatera att förtroendet inte minskar ifall man väljer att förklara.  

 

7.2 Räcker det enbart med bolagskoden för att öka 
förtroendet för näringslivet eller behövs andra åtgärder? 
 
$ Bolagskoden infördes för att stärka förtroendet för det svenska näringslivet. Koden ska 

inte ses som ett regelverk, utan istället fungera som en kontroll på ett gott uppträdande 

inom företagen. 
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$ Förtroendet påverkas inte genom att introducera fler regler eller av straffets storlek 

utan istället av upptäcktsrisken. Genom att tillsätta mer övervakningsorganisationer 

skulle förtroendet öka. Även en ökad transparens i företagen skapar förtroende, då 

intressenter får tillgång till mer information och kan därmed fatta mer grundläggande 

beslut.  

$ Förtroende är något man förtjänar. För att skapa förtroende måste man bygga upp det, 

detta gör att företagen måste bevara de förtroende företagen en gång byggt upp. 

Bolagskoden kan då vara till hjälp för att bevara och för att stärka det förtroende som 

en gång byggts upp.  

 

Författarna anser att det krävs mer än bolagskoden för att öka förtroendet dock kan koden 

fungera som ett hjälpmedel till att öka förtroendet. Den viktigaste åtgärden för att öka 

förtroendet är att skapa en mer tydlig transparens i näringslivet. 

 

7.3 Skulle en lagstiftning av den svenska bolagskoden öka 
förtroende för näringslivet? 

 
$ Förtroende kan man inte lagstifta fram, då det handlar om att skapa ett beteende med 

öppenhet och insyn. 

$ Att lagstifta koden är i dagsläget inte aktuellt då det kan leda till att den inte ger 

utrymme för anpassning till verkligheten. Med det menas att en lagstiftning blir 

svårare att anpassa efter utvecklingen. En lagstiftning kan innebära att den blir för 

detaljerad, byråkratisk och att det kan uppkomma luckor i lagstiftningen som då blir 

lagliga. Om Sverige skulle lagstifta bolagskoden skulle det kunna innebära att svenska 

företag skulle söka sig till andra länders kapitalmarknader vilket skulle innebära en 

allvarlig konkurrensnackdel.  

$ Den europeiska självregleringen skiljer sig från den amerikanska lagstiftningen. Med 

självregleringssystemet har koderna fungerat på ett tillfredsställande sätt, vilket leder 

till att behovet av en lagstiftning inte är nödvändigt för tillfälligt, men om syftet med 

koden inte uppfylls kan det leda till en lagstiftning i framtiden.    

$ En lagstiftning kan vara aktuell beroende på den internationella utvecklingen av 

bolagskoderna. Det finns en positiv inställning till en harmonisering inom EU i 
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framtiden, vilket skulle stärka förtroendet, då internationella intressenter skulle bättre 

förstå bolagskoden.   

USA har varit utsatt för stora skandaler som har inneburit att förtroendet har påverkats 

negativt för det amerikanska näringslivet. Det medförde att det implementerades en lagstiftad 

bolagskod (SOX) som har kraftiga sanktioner. I Sverige har det inte funnits samma 

förtroendeproblem som i USA vilket har bidragit till att ett behov av en lagstiftning inte har 

behövts. Författarna menar att en lagstiftning i dagsläget inte skulle öka förtroendet för det 

svenska näringslivet, men det kan inträffa i framtiden beroende på utvecklingen.    

 

7.4 Experternas uppfattning om vad bolagskoden har 
inneburit angående förtroendet för det svenska 
näringslivet? 
 

$ Enligt experterna finns det en positiv inställning till den svenska bolagskoden som har 

skapat en ökad transparens i företagen. Eftersom det inte är företagsledningen som 

bestämmer över förtroendet är det viktigt att redovisa efter intressenternas intresse. Då 

alla intressenter ställer olika krav och värderingar på företaget är det viktigt att beakta 

dessa för att bygga upp ett förtroende. För att intressenterna ska investera i företaget är 

det viktigt att de har förtroende för företaget vilket bolagskoden kan hjälpa till med för 

att fatta rätt beslut. Experterna kan konstatera att för att skapa en god legitimitet till 

intressenterna kan bolagskoden ses som ett verktyg för att skapa ett ökat förtroende till 

intressenterna.  

 

$ Bolagskoden är uppbyggd med självregleringssystemet följa eller förklara och är det 

system som fungerar bäst enligt experterna. Eftersom förtroendet inte kan ökas med 

enbart lagar och regler menar experterna att konstruera ett system som gör att 

företagsskandaler inte kan inträffa är svårt då det alltid kommer att finnas kryphål som 

blir lagliga. Enligt experterna handlar förtroende om hur företagsledningen uppför sig 

vilket bolagskoden kan vara ett kvitto på. Vad experterna kan konstatera är att 

bolagskoden inte enbart kan återställa förtroendet för svenskt näringsliv utan det 

behövs flera åtgärder. Experterna nämner att starkare övervakning av företagen och 

böter på näringslivet skulle generera i ett ökat förtroende för näringslivet.  
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$ Bolagskoden har endast funnits när Sverige har varit i en högkonjunktur och har ännu 

inte fått sin riktiga prövning. Enligt experterna kommer prövningen när Sverige får en 

lågkonjunktur när företagen har mindre kapital att röra sig med. Experterna menar att 

förtroendeproblem uppkommer när företag börjar blir giriga vilket kan resultera i att 

företag undviker att följa koden på ett godtyckligt sätt. Idag agerar flera företag på 

olika marknader vilket gör att fler aktörer har intresse för företaget. Detta gör att en 

gemensam kod mellan länderna skulle öka förtroendet för näringslivet eftersom det 

blir fler aktörer som granskar om företagen följer koden på ett godtyckligt sätt. 

 

Vad författarna kan konstatera är att förtroende är ingenting man får gratis utan det är något 

man förtjänar och det måste byggas upp under en lång tid. Vad koden kan ha inneburit 

angående förtroendet för svenskt näringsliv menar författarna att bolagskoden är ett 

hjälpmedel för att skapa ett bättre förtroende, dock ska koden inte uppfattas som ett regelverk 

utan ett redskap för att driva fram ett medvetande i diskussionen kring förtroende för 

Corporate Governance. Vidare kan författarna förvissa sig om att införandet av bolagskoden 

är ett bevis på att förtroendet har höjts för svenskt näringsliv genom att den har skapat en ökad 

transparens som ger mer legitimitet till sina intressenter. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 
 
Författarna har under arbetets gång upptäckt ytterligare problemområden, som skulle vara av 

intresse för fortsatt studier vilket kommer att presenteras nedan:  

 

Författarna har behandlat i denna uppsats, förtroendet för bolagskoden ur fyra aktörers 

perspektiv, för att få dess tolkning och uppfattning av detta. Det skulle vara av intresse att 

undersöka kodens förtroende utifrån företagens synvinkel eftersom det är de som tillämpar 

koden. Eftersom bolagskoden endast har funnits när Sverige har varit i högkonjunktur skulle 

det även vara intressant att undersöka den svenska bolagskoden efter några år och se om det 

har blivit några starkare sanktioner men framförallt undersöka om synen på bolagskoden har 

blivit annorlunda idag jämfört med vad den var vid detta tillfälle och om koden har kommit 

närmare en harmonisering.  
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Bilaga I 
Presentation av respondenter 

 
Media 

 
 
Olle Rossander                   Frilansjournalist 
Olle gick på journalisthögskola och utbildade sig till ekonomijournalist vilket han har 
arbetat med i 30 år. Olle kom i kontakt med koden 2002 när han fick i uppdrag att bli 
huvudsekreterare i förtroendekommissionen. Idag är Olle frilansjournalist. 
 
 
 
 
 
Jan Persson   Svenskt Näringsliv  Chefsjurist 
Jan är jurist och arbetar idag på Svenskt näringsliv som chefsjurist och har tidigare arbetat 
20 år med förtroendefrågor. Jan kom i kontakt med koden genom näringslivets börskommite 
och förtroendekommissionens där han följde hur koden växte fram. Jan har även skrivit en 
remissyttrande där han fick både kritiska och positiva kommentarer om koden.   
 
 
 
Pontus Herin   Veckans Affärer  Reporter  
Pontus är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat som analytiker på Red eye vilket 
han var med och grundade. Han har även arbetat som ekonomijournalist på affärsvärlden 
och SVT. Pontus kom i kontakt med koden genom en konferens när koden  
skulle införas. 
    

 
Aktieanalytiker 

 
 
Anders Hansson  Handelsbanken   Analytiker 
Anders är utbildad civilekonom från handelshögskolan i Stockholm. Idag arbetar Anders 
som analytiker på handelsbanken där han har arbetat i sex år. Han kom i kontakt med 
bolagskoden när den infördes i Sverige 2005.  
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Anders Bruzelius   Swedbank                 Chefsanalytiker 
Anders är utbildad civilekonom från Lunds universitet. Han har arbetat som analytiker sen 
1994 på banker och olika fondkommisionsfirmor. Idag arbetar han som chefsanalytiker på 
Swedbank och har haft den befattningen sedan 2003. Anders kom i kontakt med koden när 
den introducerades i Sverige 2005.  
 
 
    

Revisorer 
 
 
Bertel Enlund   Ernst & Young  Revisor 
Bertel är utbildad civilekonom från Helsingfors och har jobbat som revisor i 32 år. Idag 
jobbar Bertel som revisor på Ernst & Young där han är revisor för fem stora börsbolag. 
Bertel kom i kontakt med koden när han startade ett nätverk med alla ordföranden i 
revisionsutskottet. 
 
 
 
 
Ansgar Toscha  Öhrlings Price Water House Coopers   Gruppchef 
Ansgar är civilingenjör och jobbar idag på PWC inom riskmanagement services där han är 
gruppchef. Ansgar har tidigare arbetat i Tyskland där han bland annat kom i kontakt med 
andra internationella koder som till exempel den spanska- och holländska bolagskoden.  
 
 
Helene Strid    KPMG  Utbildningsansvarig  
Helene är utbildad till civilekonom på handelshögskolan i Stockholm. Idag arbetar hon som 
utbildningsansvarig för Corporate Governance frågor på KPMG. Helena kom i kontakt med 
koden långt innan den tillsattes i Sverige, det vill säga genom de internationella 
bolagskoderna.  
 
 
 
Mikael Bernhardtz Deloitte  Riskhanterings specialist 
Mikael är utbildad civilekonom från Lunds universitet och arbetar på Deloitte där han även 
är partner. Idag jobbar Mikael med riskanalys hantering och internrevision vilket gjorde att 
han kom i kontakt med koden när den infördes.  
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Kapitalförvaltare 

 
 
Anonym     Kapitalförvaltare  
Respondenten är utbildad till civilekonom och har jobbat på kapitalmarknaden sen 1983. 
Han/Hon har i huvudsak arbetat som kapitalförvaltare men även som aktieanalytiker. Idag 
jobbar respondenten med ägarfrågor och ansvarar för en förvaltningsenhet, vilket han/hon 
gjort de senaste 8 åren. Respondenten kom i kontakt med bolagskoden när den var på väg 
att införas. 
 
 
Anonym     Kapitalförvaltare   
Respondenten har en ekonomiexamen från Uppsala universitet och har sen slutet av 1980-
talet har arbetat med ägarfrågor. År 2000 bildade respondenten en särskild enhet för 
Corporate Governance, vilket han/hon senare arbetar som chef för. Respondenten kom i 
kontakt med bolagskoden innan den infördes i Sverige och har även varit med och 
kommenterat koden men inte varit med i själva processen. 
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Bilaga II 
 
Hej! 

 

Tack för samtalet! 

 

Författarna som arbetar med denna magisteruppsats heter Anders Olsson och Filip Nilsson 

och läser företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Linköpings universitet. 

Författarna har valt att skriva om vad bolagskoden har inneburit för förtroendet för det 

svenska näringslivet. Detta är en högaktuell fråga som har föranlett en intensiv debatt i media 

och inom svenskt näringsliv. För att utreda frågan har författarna valt att vända sig till fyra 

grupper, nämligen media, aktieanalytiker, revisorer och kapitalförvaltare. Inom dessa grupper 

har författarna valt ut experter på området bolagskoden att intervjua. 

 
Instruktioner 
 
# Intervjun kommer att bestå av en intervjuguide med öppna frågor så att Ni kan svara 

så utförligt som möjligt med motiverande svar.  

# Ni har möjlighet att vara anonym, vilket Ni kommer att kunna besvara i slutet av 

intervjun. 

 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning;  

 
Anders Olsson & Filip Nilsson 
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Intervjuguide 
 

 
Demografiska frågor 

 
! Vilken bakgrund har Ni? 

o Utbildning 
o Erfarenhet 

 
! Vilken är Er nuvarande befattning? 

o Hur länge har Ni haft denna befattning? 
o Hur kom Ni i kontakt med bolagskoden? 
o Hur länge har Ni arbetat med bolagskoden? 

 
 Inledningsfrågor  
 
Det har under de senaste åren skett flera förtroendeskadliga händelser som har påverkat det 

svenska näringslivet negativt. Hur stor effekt som har påverkat förtroendet för företagen vet 

ingen. I och med detta har bolagskoden införts som syfte att försöka återupprätta förtroendet 

för det svenska näringslivet samt att sammanställa vad som kan anses utgöra god 

bolagsstyrning. Inledningsfrågorna är till för att få inblick hur respondenten och hur deras 

företag ser på den Svenska Bolagskoden. 

 
! Vilken uppfattning har Ni på bolagskoden? 

o Stödfrågor  
o  Är Ni positiv eller negativ till införandet av koden? Förklara 

 
! Ser dina förväntningar på koden annorlunda ut idag jämfört med de du hade på den 

från början? Förklara 
 
! Hur arbetar Ni med koden i Er organisation? 

 
! Hur viktig är bolagskodens information i förhållande till annan information vid 

bedömning av företag?  
o Stödfrågor  
o Vilken väsentlighet har bolagskoden vid bedömningen?  

 
Intervjufrågor 
 
Del fråga I 
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En anledning till att man får förtroende för företagen är att det finns en öppenhet i 

redovisningen. När företagen ska redovisa bolagsstyrningsrapporten så får företagen välja 

om de ska följa koden eller förklara varför de inte följer.  

 
! Vad anser Ni om principen följa eller förklara (comply or explain). 

o Stödfrågor  
o Hur har företagen valt att följa principen? Bra/dålig? 
o På vilket sätt kan man utveckla den? 

 
! Hur anser Ni att marknaden har reagerat på principen följa eller förklara? (comply or 

explain)  
o Stödfrågor  
o Positivt/Negativt 
o Vilket/vilken värde/nytta för principen med sig vid bedömning av företagen? 
o På vilket sätt kan principen skapa ett bättre förtroende för företagen? 

 
! Vad anser Ni om företag som väljer att förklara istället för att följa, ur ett förtroende 

perspektiv?  
o Stödfrågor   
o Vilken påföljd får det på förtroendet om förklaringen är godtagbar? 
o Finns det någon skillnad mellan företag som väljer att följa och företag som 

väljer att förklara ur ett förtroende perspektiv? 
o Generaliserar Ni företag i näringslivet eller har vissa företag med sämre rykte 

större ögon på sig?  Förklara? 
 
! Hur ser Ni på företag som varit med i en s.k. �skandal� mot företag som har ett gott 

anseende angående förtroendet? 
o Stödfrågor  
o Hur ser Ni på dessa skandalbolag? 
o Om bolagskoden funnits då skandalerna ägde rum hade den inte skett då? 

 
 

 

 
 

 
Del fråga II 
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I näringslivet har det under senare år varit en offentlig debattfokus då det har funnits 

bristfälligheter och övertramp beträffande maktfördelningen mellan ägare, styrelse och 

bolagsledning. Vidare har reaktionerna varit kraftiga från aktieägare och allmänhet mot 

effekterna av att sekelskiftets börsbubbla sprack och att det visade sig att flera ledande 

svenska företag hade betydande problem med strategi, sunt förnuft och omdöme. Det gjorde 

att bolagskoden introducerades 2005 med syfte att bl a stärka förtroendet för näringslivet.  

 

! Har bolagskoden uppfyllt sitt syfte angående förtroendet? På vilket sätt? 
 
! Vilka åtgärder anser Ni skulle öka förtroendet för näringslivet? 

o Stödfrågor  
o Vilka åtgärder behövs för att få ett förtroendeskapat näringsliv? 
o Finns det några andra metoder att tillgå för att öka förtroendet? Förklara. 

 
! Hur kan marknaden som tappat förtroende för ett företag bygga upp det igen anser Ni?  

o Stödfrågor  
o Hur har bolagskoden hjälpt till att bygga upp förtroendet?    

 
 

Del fråga III 
 

Sarbanes-Oxley ACT (SOX) riktar sig mot alla amerikanska börsnoterade bolag och 

kräver långa fängelsestraff och dryga böter av den som bryter någon regel. Lagen syftar 

till att återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden och att garantera att 

innehållet i företagens finansiella rapportering och annan information som lämnas till 

aktiemarknaden överensstämmer med verkligheten. Den Svenska bolagskodens avsikt är 

inte att reglerna ska vara tvingande eller innefattas i lagstiftningen utan istället fungera 

som en självreglering. Eftersom koden inte är någon lag är det inte åklagare och domstol 

som ska se till att det följs.  
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! Hur ser ni på att lagstifta koden? 
o Stödfrågor  
o Vilka för- respektive nackdelar för det med sig?  
o Hur ser ni på den Amerikanska bolagskoden (SOX)? 
o Hur fungerar SOX anser NI? 

 

! Vilka sanktioner anser Ni skulle vara lämpligast för att öka förtroendet för 
näringslivet? 

o Stödfrågor 
o Behövs en lagstiftning för att öka förtroendet eller är nuvarande sanktion en 

tillräcklig åtgärd? Förklara. 
 
! Hur ser Ni på de internationella bolagskoderna angående förtroende? 

o Stödfrågor  
o Vilket land anser Ni har kommit längst med bolagskoden? 
o Vad kan den svenska bolagskoden dra för nytta av den? 
o Hur ser Ni på att harmonisera bolagskoden med övriga nordiska länder? 
o Vad anser ni om att harmonisera en bolagskod i EU? 

 
! Hur tror Ni att koden kommer att utvecklas i framtiden? 

 

! Finns det något Ni vill tillägga? 
 

 
Godkänner Ni att vi använder Ert namn och företagsnamn i vår uppsats? Om ja, vill Ni läsa 
igenom före publicering/framläggning? 
 
Går det bra att återkomma till Dig för eventuella kompletterande uppgifter? 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Mycket vänliga hälsningar:  
 
Anders Olsson & Filip Nilsson 
 


