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1. Inledning 

Utvecklingen av corporate governance-koder är ett mycket påtagligt och viktigt fenomen. 
Koderna speglar nämligen många av de förändringar som präglat såväl det internationella 
ekonomiska systemet som de nationella systemen som följt investeringarnas globalisering, 
vilket drivit fram krav på ökad transparens och begriplighet. Idag står corporate 
governance-koder att finna i alla delar av världen.

Till en början tycks utvecklingen i en rad länder ha inletts med att olika intresseorganisationer 
tagit initiativ. Från dessa har det sedan vuxit fram såväl nationella lösningar som 
transnationella initiativ genom till exempel OECD och senare EU. Den svenska koden 
kan tas som exempel. Den infördes för de större bolagen på Stockholmsbörsen den 1 juli 
2005. Upprinnelsen till koden kan diskuteras (Jonnergård och Larsson, 2007). Föregångare 
fanns till exempel från StyrelseAkademien. Den så kallade Förtroendekommissionen lade 
en grund och en Kodgrupp med tre ledamöter hämtade från Förtroendekommissionen och 
sex ledamöter från näringslivsorganisationer kom med det förslag som ledde till införandet 
av Svensk kod för bolagsstyrning. I samband med att koden presenterades i december 2004 
lades också grunden till Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiet ingår i det organ 
för normbildande organisationer, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, 
som bildades i november 20051. En reviderad version av koden infördes från 1 juli 2008 
och från det datumet omfattas alla bolag noterade vid Nasdaq OMX Nordic Exchange 
Stockholm och vid NGM Equity. 

Kodernas utveckling kan dock inte betraktas i isolering utan är snarast en del av tillväxten 
globalt av självreglering. I denna rörelse ses allt fler aktörer delta vilket leder till att 
klassiska auktoriteter ifrågasätts (Rosenau, 2007) samtidigt som mängden reglerande 
aktörer ökar (Braithwaite m.fl., 2007). Mot denna bakgrund ska också koders utveckling 
ses. Det kan nämligen inte tas för givet att koder ses som god reglering och det är inte 
heller självklart att det är en viss instans som ska genomföra arbetet med koder för 
bolagsstyrning. 

Det finns angelägna frågor att ställa kring hur koder utvecklas. Många länder har haft sina 
koder i ett flertal år och frågan om hur koderna har införts är möjligtvis mindre intressant 
idag. Flera studier har också studerat dessa processer i Sverige och andra länder (t.ex. 
Aguilera och Cuervo-Cazurra, 2004). Vi är därför främst intresserade av hur koderna 
förändras över tiden. En av grundtankarna bakom koderna är att de ska vara en form av 

1  Pressmeddelande 2005-11-08, http://www.godsedpavpmarknaden.se.
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flexibel självreglering. Men stämmer detta? Förändras koderna? Vilka mekanismer för 
förändring finns? Vilka är attityderna till förändring?

Föreliggande rapport är en sammanfattning av det arbete vi gjort beträffande utvecklingen 
av corporate governance-koder i Storbritannien och Tyskland. SNS – Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle – och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse finansierade 
resor. Två akademiska uppsatser är kopplade till det arbetet och sammanfattningar av 
dessa återfinns i slutet av rapporten (artikel 1 och artikel 2, som är under utveckling 
till vetenskapliga artiklar för internationell publicering). I rapporten ges en översikt av 
utvecklingen i Storbritannien och Tyskland. Som avslutning för vi fram frågor kring 
corporate governance-koders utveckling som förtjänar att debatteras och också studeras 
närmare i utredning och forskning. 

2. Våra frågor

Vårt intresse för bolagsstyrningskoder har sitt ursprung i en observation vi gjorde i 
samband med ett forskningsprojekt om relationerna mellan ägare och bolagsledningar. I 
en rad bolag kunde vi se rika förekomster av sådana relationer, men det var något som inte 
reglerades i förslaget till den svenska bolagsstyrningskoden. Vi uppmärksammade detta 
i ett yttrande med anledning av remissen av den svenska bolagsstyrningskoden 2004. 
Denna skillnad fick oss att bli intresserade av att studera hur kodskapare uppfattat vad 
som är och bör vara god praxis och vad som bör stå respektive inte stå i koden, samt att 
försöka få grepp om varför man valt att hantera nämnda ägar-bolagskontakter på ett visst 
sätt. Vi har gjort jämförelser mellan Svensk kod för bolagsstyrning, Combined Code i 
Storbritannien och Deutscher Corporate Governance Kodex i Tyskland (vilket behandlas 
i artikel 1, och inte i denna rapport, kort sammanfattning av artikel 1 finns bilagd). Den 
tyska och den brittiska koden speglar olika corporate governance-traditioner. Den svenska 
koden placerar sig i viss mening mellan dessa två traditioner. Studiebesök har genomförts 
i Storbritannien och Tyskland för att intervjua kodskapare. Men även data och resultat 
från vårt större projekt ligger till grund för denna jämförelse.

Direkta och indirekta, formella och informella kontakter mellan ägare och bolag kunde 
förväntas återfinnas i alla tre länderna. Vi förväntade oss att vissa slag av kontakter behandlas 
i de tre koderna medan andra, i olika utsträckning, inte behandlas i alla tre koderna. Vi 
hoppades slutligen kunna visa att en förklaring till skillnaderna i kodformulering beror 
på olika syn på vad som är best practice och olika syn på vad en kod bör ha för funktion.
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Förväntningarna infriades inte helt och hållet. Ägar-bolagsrelationerna sågs i mångt och 
mycket som en intressant fråga, men som något som egentligen låg utanför kodernas 
jurisdiktion. Vidare, att bestämma vad best practice var visade det sig att få verkligen 
hade problematiserat på ett mer utförligt sätt. Detta är resultat i och för sig. Men vi har 
därutöver kunnat ta fram kunskap om de processer som försiggår kring koderna och deras 
utveckling och det är framförallt detta som utvecklas i denna rapport. I artikel 2 (se kort 
sammanfattning bilagd till denna rapport) utvecklas resonemangen kring utvecklingen av 
acceptans och legitimitet för koderna utöver vad som sker i denna rapport 

3. Vårt tillvägagångssätt

Data och resultat från vårt större projekt kommer att ligga till grund för jämförelser mellan 
Svensk kod för bolagsstyrning, Combined Code i Storbritannien och Deutsche Corporate 
Governance Kodex i Tyskland. Urvalet bygger på att den tyska och den brittiska koden 
speglar olika corporate governance-traditioner och att den svenska koden i viss mening 
placerar sig mellan dessa två traditioner. 

Själva koderna (och den flora av dokument och rapporter som är sammankopplade 
med koderna) är lätta att få tag i, medan däremot de processer som ligger bakom deras 
tillblivelse är svårgripbara. Skälen till varför vissa slag av ägar-bolagsrelationer tagits med 
i koder och andra inte tagits med är nämligen svåra att få grepp om i de rapporter och den 
forskning vi kunnat identifiera. Därför behövdes intervjuer med skapare av, handhavare 
(uppföljning m.m.) av och användare av koder. Vi gjorde därför besök i Storbritannien 
och Tyskland. Intervjuerna finns förtecknade i slutet av rapporten. Det vi tar upp om den 
svenska koden bygger enbart på skriftligt material.

Utgångspunkten för intervjuerna var en frågeguide (ej bifogad i denna rapport) där våra 
tre huvudsakliga teman var utvecklingen av koden, best practice-begreppet och synen på 
ägar-bolagsrelationer. När vi redovisar intervjuerna har vi valt att omväxlande använda 
orden informanter, företrädare och representanter.
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4. Storbritannien

Storbritannien är som bekant föregångslandet när det gäller corporate governance-koder. 
Tätpositionen kom till genom den så kallade Cadburyrapporten, som presenterades 
i december 1992 och som innebar lanseringen av den första koden. Med över femton 
års historia har koden utvecklats och förankrats på marknaden. Koden gäller för de 
brittiska företag som är listade på Londonbörsens ”primary market” vilket regleras i 
registreringsbestämmelserna som fastställs av FSA (Financial Services Authority).

Införandet av koden föregicks av en rad företagsskandaler, något som enligt våra 
informanter påverkade intresset för koder och utformningen av koden. Rapporten 
utformades av en i maj 1991 tillsatt kommitté, den så kallade Committee on the Financial 
Aspects of Corporate Governance (Mallin, 2007). Aktiva vid bildandet var bland andra 
Financial Reporting Council (FRC) och Londonbörsen. 

Det bör nämnas att namnet kommer från kommitténs ordförande Adrian Cadbury (f. 1929), 
från den välkända familjen med ägarintressen i Cadbury Schweppes, inom vilket han också 
gjorde sin tidiga karriär. Men han har haft en bred bas i näringslivet med styrelseuppdrag 
i såväl IBM som Bank of England. Han har också i olika skrifter debatterat corporate 
governance-frågor. Nämnas kan The Company Chairman och Corporate Governance 
and Chairmanship: A Personal View från 2002.

Koden har förändrats ett antal gånger genom att en rad olika initiativ tagits. Bland dessa 
märks Greenburyrapporten som kom 1995 och behandlade frågor rörande ersättning 
till styrelseledamöter. Hampelrapporten som kom 1998 utvärderade de två tidigare 
rapporternas inflytande och betonade investerarnas ansvar. Genom att dessa två rapporter 
lades samman så skapades 1998 en Combined Code. Bland senare rapporter finns 
Mynersrapporten från 2001.
Den behandlar institutionella placerare och deras uppgifter och problem som investerare 
och ägare med en ingående beskrivning av dessa branscher i Storbritannien. I någon mån 
berörs sådana placerares aktivistroller i ägda bolag. 

Den utveckling som dock lever starkast i minnet på våra informanter är den genomgång 
som leddes av Derek Higgs. Higgs var en affärsman med gedigen erfarenhet av 
merchant banking, bl.a. som ordförande för SG Warburg. De rekommendationer han 
lämnade 2003 innebar en ingående genomlysning av styrelsens verksamhet och en 
form av professionalisering av ledamotsrollen, med betoning av den viktiga roll som 
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non-executives i styrelsen har. Oberoendefrågan, utbildning av sådana ledamöter och 
utvärdering av styrelsearbete var viktiga som inslag. Higgs rekommendationer ansågs av 
många i bolagsvärlden som alltför detaljerade och låsande. Och efter intensiva debatter 
modifierades förslagen när de infördes i Combined Code. The Times skriver i sitt eftermäle 
något som kan illustrera mottagandet av hans slutsatser:

Higgs’s recommendations proved divisive and the report prompted outcries 
from industry bodies such as the CBI and corporate leaders. At the same 
time, however, he earned the sobriquet of “the patron saint of headhunters” as 
companies rushed to follow his guidelines and appoint non-executive directors. 

Today many of his recommendations, largely implemented into a corporate 
governance code by the Financial Reporting Council, are regarded as common 
sense. 

Att Higgsrapporten var en vattendelare i kodutvecklingen speglas också i informanternas 
svar. En av dem nämner att det som då, vid publiceringen av rapporten, sågs som allt för 
långtgående krav nu snarast ses som användbara, till exempel utvärderingen av styrelsens 
arbete.

Samma år, 2003, kom koden också att officiellt placeras vid FRC. Detta var i samband 
med att FRC fick en rad nya uppgifter (i kölvattnet på de stora finansiella skandalerna vid 
det senaste decennieskiftet). Sedan 2003 har två översyner av koden gjorts av FRC, men 
förändringarna i koden har varit begränsade. Nästa översyn planeras till 2010.

Koden har fått en god förankring i den brittiska regleringsmiljön, En av våra informanter 
sade att: ”it is actually one of those invisible structures around which the City operates”. 
En annan representant menar att bolagens syn på koden är följande: “They thought it was 
working reasonably well, they didn’t have any major problems with the code … at worst 
it wasn’t seen as a burden, even if they actually didn’t see any benefits from it”. Kan 
kortfattat uttryckas som accepterad, etablerad, men inte nödvändigtvis älskad.

Regleringsmiljö

Våra informanter ger bilder av en regleringsmiljö som är komplex vad avser 
mängden reglering, mängden organisationer som är med och reglerar och den snabba 
förändringstakten. Nedan ges en framställning av de organisationer och regleringar våra 
informanter berör, vilket sedan leder fram till ett resonemang om det mycket utvecklade 
samarbetet mellan reglerare och reglerade som präglar den brittiska regleringsmiljön.
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Viktiga regleringar

Corporate governance-koden existerar självklart inte i ett vakuum. Kontinuerligt sker 
bevakning av annan reglering. Den viktigaste reglering som våra informanter hänvisade 
till var den nya aktiebolagslagen som kom 2006. Det tycks vara en utbredd uppfattning 
att denna var så pass omfattande att mer reglering inte bör införas. Den nya lagen har 
fått kommentaren att den representerar en förskjutning i det brittiska systemet från svag 
lagstiftning mot en något starkare sådan. (Filatotchev m.fl., 2007). Andra regleringar 
som nämns och som påverkar regleringsmiljön är Financial Services Action Plan, 
transparensdirektivet, prospektdirektivet, 8e revisionsdirektivet och IFRS.

Det pågår en diskussion om inte den brittiska regleringen i högre grad skulle vara mer 
principbaserad. En av de företrädare vi talade med menade att även koden borde ändras 
i en sådan riktning.

Reglerande organisationer

Om kodägaren FRC finns ett särskilt avsnitt nedan. Till de organisationer som våra 
informanter betraktar som viktiga kring koden hör följande:

Financial Services Authority (FSA). Precis som FRC är FSA en så kallad independent 
regulator. Sitt mandat hämtar FSA från Financial Services and Markets Act 2000. Staten 
tillsätter ordförande. I intervjuer som vi gjort beskrivs FSA som en mycket stor myndighet 
som framförallt är lämpad att skapa och utöva tillsyn över tvingande regleringar.

Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform (BERR). Detta ministerium 
bytte namn sommaren 2007 från Department of Trade and Industri (DTI). Ministeriet är 
den politiska arm till vilken bolagsreglering överhuvudtaget hör.

Den finansiella sektorn är väl organiserad genom en rad olika intresseorganisationer. Av 
särskilt intresse i kodsammanhang är de som organiserar investerare av olika slag. Till 
dessa hör de som organiserar ägarsidan (främst institutionella investerare) Där återfinns 
paraplyorganisationen Institutional Shareholders Committee2 (ISC) som har haft en 
viktig roll i utvecklingen av koden. I ISC ingår Association of British Insurers (ABI), The 
Association of Investment Companies (AIC), Investment Management Association (IMA) 
and National Association of Pension Funds (NAPF). Ordförandeskap och sekretariat 
roterar på tvåårsbasis mellan medlemmarna i ISC.
2  http://www.institutionalshareholderscommittee.org.uk/.
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Flera av medlemsorganisationerna i ISC har skrivit egna koder. Ett särskilt exempel är 
AIC som 2003 gav ut den första egna koden – denna kod har fått ett slags officiellt 
godkännande av FRC som innebär att medlemmar i AIC som rapporterar i enlighet med 
AIC-koden, som det formuleras av AIC ”will be meeting their obligations in relation to 
the Combined Code and paragraph 9.8.6 of the Listing Rules”3. AIC har dessutom givit ut 
en guide som ger vägledning vid tillämpningen av reglerna. IMA nämns i en intervju som 
producent av data avseende hur mycket resurser som läggs på corporate governance och 
hur mycket möten som äger rum.

I våra intervjuer nämns därutöver också Securities & Investment Institute samt de stora 
revisionsbyråerna som är aktiva i kodprocessen genom att göra studier av tillämpningar 
av koden. 

Uppfattningar om reglering

När det gäller informanternas syn på reglering är en återkommande synpunkt att man 
inte bör ha för mycket reglering. Kanske är det framförallt kostnaderna för efterlevnad 
som kommer med regleringen som mest uppmärksammas. Det finns en stor medvetenhet 
om att bevara och utveckla London som en attraktiv finansiell handelsplats. En av våra 
informanter nämnde konkurrensen mellan New York och Londonbörserna och hänvisar 
till rapporten ”Sustaining New York’s and the US’ Global Financial Services Leadership”4. 
Representanten framhåller att:

”[An] advantage the London has, because of the flexibility and pragmatism, 
that’s trying, not just in the code, but the listing rules and the regulatory 
framework, it’s quite easy to raise capital here”

Våra informanter tar också upp frågan om olika alternativa marknader och hur olika nivåer 
på reglering styr företag i deras val av marknadsplats för notering. En informant nämner 
dessutom att FTSE Group som handhar FTSE 100-indexet har haft en remissrunda kring 
kravet att alla FTSE 100-bolag ska rapportera i enlighet med koden. Enligt informanten 
har detta sin grund i krav från investerare.

3  http://www.theaic.co.uk/Documents/Technical/AICCodeofCorporateGover- http://www.theaic.co.uk/Documents/Technical/AICCodeofCorporateGover-
nanceMarch2009.pdf.
4  Utgiven av New Yorks stad och den amerikanska senaten: http://www.nyc.gov/
html/om/pdf/ny_report_final.pdf. 
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Reglering och samarbete

I arbetet med koden framträder ett mönster av långtgående samarbete mellan de 
organisationer som berörs av koden. Det är med andra ord tydligt att de brittiska aktörerna 
inom corporate governance-området upplever det som meningsfullt att delta i olika former 
av remissrundor. Detta gäller inte enbart Combined Code utan många olika former av 
reglering. Många skickar själva ut egen reglering på remiss. FRC och Londonbörsen 
utvärderar till exempel tillsammans vilken påverkan förslag till EU-direktiv kan ha på 
den brittiska marknaden. Londonbörsen har också en rådgivande grupp bestående av 
marknadsaktörer som konsulteras i olika frågor, bland annat reglering. Dessa har enligt 
vår informants tolkning hållningen att ”we like the code the way it is, we don’t want it to 
be more onerous than it is”.

En kultur som premierar utbytet av erfarenheter och feed-back tycks råda. Samarbetet 
skapar troligtvis också insikter i de problem som flexibel självreglering innebär. Alla 
aktörer är dock inte intresserade. Flera informanter menar att det kan vara svårt att tala 
med investerare som inte är intresserade av corporate governance. 

Financial Reporting Council

Den organisation som i Storbritannien äger koden är Financial Reporting Council 
(FRC). FRC var själv en reglerande organisation som kom till 1990 efter den tidens 
redovisningsskandaler. Det var med andra ord samma bakgrund som tillsättandet av 
Cadburykommittén. FRC är en organisation som har status som ”independent regulatory 
body”. Koden är bara en liten del av deras verksamhet som bland annat också rymmer 
frågor som rör revisorsprofessionen.

FRC var informellt en del av kodarbetet redan från början, men det var först 2003 i 
efterdyningarna till Higgsrapporten som koden fick en klar formell koppling till FRC. 
Vid samma tid hade även FRC gett ut en rapport, den så kallade Smithrapporten som 
behandlade revisionskommittéernas ställning. Knytandet av koden till FRC skedde dock 
först efter diskussion och debatt om var koden skulle få sitt hem. Hörde den hemma 
med den övriga tillsynen av finansmarknaden vid FSA eller skulle den placeras vid en 
självständig reglerare, dvs. FRC, var frågor som ventilerades.

Under 2007 har en omorganisation gjorts som har inneburit att den tidigare stora Corporate 
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Governance Committee har avskaffats och istället har FRCs styrelse utökats. Styrelsen är 
sammansatt av representanter från olika samhällsområden. 

Finansiering av FRC sker genom olika former av avgifter från marknadsaktörer (dels 
från företag med notering på olika handelsplatser (s.k. business levy), men också från 
redovisningsprofessionen och till en tredjedel från den statliga budgeten. Under 2008 har 
staten meddelat att den kommer att dra tillbaka sin finansiering gradvis och att ambitionen 
är att FRC ska finansieras helt av marknadsaktörerna5. 

FRC arbetar på följande sätt med kodregleringen:

1. Kontinuerliga samtal
2. Remissrundor, som ofta förbereds med serier av samtal med intressenter
3. Förslag på förändringar
4. Implementering av förändringar
5. Uppföljning.

Den representant för FRC som vi talade med menar att deras möjligheter att påverka 
beteendet hos företag beror på ”from being seen as credible and thorough and balanced 
and fair. If we are seen as not being any of those things the credibility of the code suffers 
as well as our own credibility”. Med andra ord är acceptans och legitimitet inget som kan 
tas för givet av en reglerare.

Synen på uppföljning och förändring

Är koden en fungerande form av reglering? Ja, när man lyssnar på de intervjuade lyfter 
de fram en rad aspekter av koden som tyder på att den har kommit att bli en inte bara 
accepterad form av reglering utan faktiskt betraktad som värdefull. Fördelen med 
kodreglering är dess flexibilitet. En informant påpekar att den är lättare att ändra än lagar. 

I den brittiska miljön görs det inte officiella efterlevnadsstudier. Detta är något som görs av 
olika privata aktörer. Våra informanter nämner särskilt stora revisionsbolag. Fördelar som 
anses finnas med detta är att regleraren inte belastas med kostnaderna för övervakning, 
men också att det har en form av symbolisk betydelse då mätningar av formell efterlevnad 
kan stimulera till det som kallas för ”box-ticking”. 

En informant påpekade att de driver linjen att reglering bör gå mot en mer principbaserad 

5  www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Final�20Plan�20&�20Bud- www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Final�20Plan�20&�20Bud-
get�20080422.pdf.
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form. Anledningen är att de tror att reglerna blir mer flexibla och lättare att tillämpa. Detta 
är något de för fram både mot FSA och FRC. 

Relationer mellan ägare och bolag 

Den brittiska koden innehåller en hel sektion som behandlar förhållandet mellan 
bolagsledning och ägare. Synen på sådana relationer är klar och tydlig: ”There should 
be a dialogue with shareholders based on the mutual understanding of objectives. 
The board as a whole has responsibility for ensuring that a satisfactory dialogue with 
shareholders takes place” (Section D. Relations with Shareholders). Man konstaterar 
samtidigt att “most shareholder contact is with the chief executive and finance director” 
samt att alla aktieägares likhet vad gäller tillgång till information alltid ska gälla. Vidare 
ska ordföranden ”discuss governance and strategy with major shareholders”. Vid möten 
med sådana ägare ska non-executive styrelseledamöter ha möjlighet att närvara. Även 
indirekta kontakter via analytiker och mäklare för att få insikt om ägares uppfattningar 
ska kunna äga rum.

Dessa mycket långtgående krav kompletteras med en särskild sektion i koden om 
institutionella ägare där koden kräver att ”Institutional shareholders should enter into 
a dialogue with companies based on the mutual understanding of objectives” (Section 
E. Institutional Shareholders). Detta innebär att styrelsens ansvar för dialog med ägare 
kompletteras med ett ansvar hos institutioner för dialog med bolagen. Båda parter har ett 
ansvar för kontakt.

De företrädare vi har talat med menar att dessa sektioner kan ha kommit till för att koden 
i viss mån ursprungligen var en reaktion på de ovannämnda skandalerna. Det fanns därför 
en känsla av att de institutionella ägarna inte hade tagit ett tillräckligt ansvar. FRC skriver 
i ett dokument:

While it appears that there is currently a critical mass of institutional investors 
who devote the necessary time and resource to constructive engagement needed 
to make ‘comply or explain’ work, it will be necessary to keep the health of the 
engagement process under review in the light of changes in ownership patterns 
and increased outsourcing of voting and engagement activities. Action may 
also be needed to address structural barriers to constructive engagement.6

En annan – kompletterande – förklaring till varför rekommendationen om dialog kommit 

6  Financial Reporting Council, ”Review of the implementation of the 2006 Combined Code. 
Regulatory Impact Assessment”, maj 2008, s. 2.
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till är att redan vid tidpunkten för Cadburyarbetet hade ISC dragit igång sitt arbete med 
policyrekommendationer för institutionella ägare vilket publicerades 1991, det vill säga 
året före Cadburyrapporten. Cadbury hänvisar uttryckligen till ISC-rekommendationerna 
och anammade på så sätt behovet av ägar-bolagskontakter.

Våra informanter menar att det är svårt och dyrt för ägare att engagera sig i bolag där 
de har ägande. Det nämns också att det är svårt för mindre bolag att upprätta dialoger 
med institutionella placerare. Av en informant aktualiseras frågan om denna bestämmelse 
skulle ha kunnat komma till idag. Ingen av dem menar dock att det nu skulle vara möjligt 
att göra sig av med den.

Påpekas kan att när bolaget söker finansiering genom börsintroduktion så finns det 
långtgående krav på att bolaget ska genomföra en roadshow. En av våra informanter 
utvecklar detta:

it was unfortunately more onerous for small companies and particularly they 
found it more difficult to engage with their shareholders, except in the cases 
where they had a relatively small number of institutional investors with … 
status taking the time to engage with them. But where they were a minute part 
of investment portfolio, and the institutional investors have limited resources 
… it tends to be the smaller companies that tend to not get the attention unless 
there is a problem.

En fråga som kom upp i intervjuer var möjligheterna som institutionella ägare kan ha att 
delta i företagens strategiska beslut. Som en av våra informanter säger: ”den genomsnittlige 
förvaltaren har väldigt lite att säga till Marks & Spencer om hur de ska ändra sin 
varuexponering eller hur de ska hitta nya marknadssegment”. En annan av informanterna 
nämner att genom utnyttjande av röstningstjänster (proxy advisory services) så kan den 
direkta dialogen mellan ägare och företag försvinna.

Best practice-begreppet

Trots att best practice-begreppet är en av grundpelarna i koden har informanterna ganska 
vaga uppfattningar och tolkningar av vad detta begrepp egentligen avser. Svårigheterna 
med begreppet handlar dels om det finns metoder som kan visa på vad som är det bästa 
sättet. En av våra informanter uttryckte det som så: ”How [do you] actually find whether 
that best practice is really best practice, or whether it is something that in five years time 
will be”. Flera ansluter sig till ståndpunkten att ”best” uttrycker en form av målsättning 
eller ribba som en viss del av populationen av företag ska nå upp till: ”you could say that 
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best practice is the best we can hope for from a certain proportion, other might aspire 
to get there or go on a journey to get there … you might say it’s a peer pressure or an 
industry pressure”. Det finns därför tvivel bland informanterna om det verkligen är fråga 
om en best practice-reglering:

I’m not sure that the combined code now reflects best practice. … I think it 
more reflects good practice. And I always think that it should reflect good 
practice so that it is something that the majority actually can count with. … 
But equally there have to be people who are aspiring to go higher and build the 
very best practice which then the standard has to rise to every time.

Dessa tvivel till trots var det ingen av informanterna som uttryckte någon viljeyttring 
kring att det var olämpligt att basera koden på ”best practice”. 

Vad kan vi lära oss specifikt av Storbritannien?

En av de viktigaste lärdomarna som det brittiska fallet visar på är att uthållighet ger 
förankring av bolagsstyrningskoden. Det tycks som om det tog nästan tio år från det att 
Cadburykoden infördes till dess att Higgsrapporten ledde till omfattande revideringar och 
koden hade nått ett ordentligt genomslag. Att skynda långsamt med endast väl övervägda 
förändringar är del av denna uthållighet.

Utmärkande för det brittiska sammanhanget är också det samarbete som finns mellan 
olika organisationer som är engagerade i arbetet med självreglering. Det tycks finnas 
en betydande vilja till ett engagemang. Det finns också en betydande transparens i 
remissförfarandena genom att de olika intresseorganisationerna gör dokument tillgängliga 
på sina hemsidor. Sammantaget leder detta till en god förankring av koden och till viktiga 
synpunkter på hur koden kan utvecklas.
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5. Tyskland

Den tyska kodens tillkomst

Tyskland fick en kod år 2002 med namnet Deutscher Corporate Governance Kodex. 
(German Corporate Governance Code), dvs. tio år efter den brittiska Cadburyrapporten. 
Under lång tid dominerade föreställningen att tysk lagstiftning var det bästa och tillräckliga 
medlet att reglera bolagens agerande, inte minst den tyska aktiebolagslagen för de allra 
största bolagen. Men under 1990-talet började en diskussion om corporate governance 
komma igång, De stora tyska aktiebolagen blev mer och mer involverade i de internationella 
kapitalmarknaderna och den tyska kapitalmarknaden sågs alltmer som underutvecklad. 
Kopplingen mellan stora bolag och stora banker sågs som problem och otillräckliga för 
finansiering och behovet av ökad finansiering från aktiemarknader uppmärksammades 
därmed. Diskussionerna om corporate governance i OECD och ett antal bolagsskandaler 
bidrog till att föra upp frågan på agendan,7 Kanske räckte bolagslagstiftningen inte till för 
god bolagsstyrning och en modernisering sågs helt enkelt som önskvärd. 

På privat initiativ utvecklades två kodförslag. Det ena kallades Frankfurter Grundsätze 
som publicerades i januari 2000, med en reviderad version i juli 2000. Gruppen bakom 
förslaget inbegrep juristprofessorn Theodor Baums vid Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main och, bland annat, personer från aktiespararsidan och stora 
investerare. En av våra informanter betecknade gruppen som ”the big powerful guys” med 
breda nätverk och representerande ”Deutschland AG”. Syftet var, enligt våra informanter, 
att skapa förtroende för tyska kapitalmarknader, både nationellt och internationellt. 
Kodförslaget fokuserade på regler för Vorstand och Aufsichtsrat och särskilt för det senare 
organet. I anslutning till koden togs också en ”scorecard” fram. Med denna kunde man 
avpricka överensstämmelse eller icke överensstämmelse med koden.

Ett andra kodförslag togs fram av Berliner Initiativkreis. Förslag presenterades i 
tidskriftsartiklar 2000 och 2001. Nyckelperson var Axel von Werder, professor i 
företagsekonomi vid Technische Universität Berlin, och i gruppen ingick också ledande 
personer från näringslivet. Medan våra informanter ansåg Frankfurtförslaget ha en juridisk/
legal inriktning såg de Berlinförslaget mer som företagsekonomiskt med inriktning på 
management och fokus på Vorstand. Best practice i regler som skulle vägleda Vorstand 
fick stort utrymme.
7  Den kanske mest uppmärksammade skandalen berörde den stora byggkon- Den kanske mest uppmärksammade skandalen berörde den stora byggkon-
cernen Philipp Holzmann AG från 1999 och som ledde till räddningsaktioner med staten 
inblandad och skadeståndskrav mot en rad tidigare ledamöter av Vorstand för brister i 
management.
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I diskussioner som följde på de två förslagen uttrycktes bekymmer för en utveckling 
mot flera koder (”confusing with many codes”). En borde räcka. Och redan i maj 2000 
satte förbundskansler Schröder upp en regeringskommission med professor Baums som 
ordförande. Medlemmar togs från näringslivet, akademin, finansvärlden, fackförbund, 
förbundsdag och departement. Våra informanter underströk Schröders betydelse. Han 
insåg behovet av reformer av kapitalmarknaden, och bolagskriser som tvingade regeringen 
att ingripa ville han förebygga. Samtidigt sågs Schröder som beroende av den fackliga 
rörelsen och han ville ha med alla intressenter i arbetet.

Uppdraget för kommissionen var att stärka Finanzplats Deutschland, stärka tyska bolags 
konkurrenskraft, bidra till internationalisering av kapitalmarknaderna. Inte mer men bättre 
reglering och med självreglering som viktigt inslag skulle det bli. Efter ett års arbete kom 
kommissionen med sin rapport med 328 rekommendationer. 

Baumskommissionen kom inte med förslag angående anställdas medbestämmande som 
är en stor och känslig fråga i Tyskland. Den avgränsningen gjordes i samförstånd med 
Schröders kansli. Detta hindrade inte att konsekvenser av medbestämmande satte spår i 
förslagen. Kommissionen tog tydliga intryck av Cadburyrapporten och OECDs riktlinjer. 
Baums hade 1992 inbjudits av Cadbury till samtal om regelutveckling och var således 
redan tidigt bekant med utvecklingen. Best practice och ”comply or explain” blev viktiga 
inslag i förslaget. Man föreslog att en kommission skulle skapas med uppgift att utarbeta 
en konkret kod och sedan hantera och utveckla den. Denna kommission borde innehålla 
koppling till juridisk expertis som hanterade lagstiftningsfrågor på området och därmed 
till staten. Med denna koppling skulle också kommissionen få legitimitet. 

Redan i augusti 2001 tillsatte justitiedepartementet en regeringskommission – 
Kodexkommission med 12 medlemmar (senare ytterligare en ledamot). Ledamöterna 
skulle representera ”alla” intressen med särskild fokus på framtida användare av koden. 
Inga representanter från regering och förbundsdag ingick, men däremot fanns det en 
förbindelseperson från justitiedepartementet med rätt att delta i sammanträdena. Till 
ordförande utsågs Dr Gerhard Cromme, då ordförande i ThyssenKrupps Aufsichtsrat. 
Cromme var högt respekterad av både näringslivet och den fackliga rörelsen. Fyra av 
medlemmarna hade varit med i Baumskommissionen, två i Frankfurtgruppen och en i 
Berlingruppen. Detta gav kontinuitet i processen. Enligt vad vi kunnat inhämta var det Dr 
Cromme som tog fram ledamöterna och fick godkännande från departementet och från en 
av våra informanter beskrevs det som ”completely a market thing”. En annan informant 
såg kommissionen som ”a closed club”.
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Kommissionens uppgift var att utveckla en kod på självregleringsbasis och inte att 
ge sig in på lagstiftningsfrågor. Man var inte tvingad att följa Baumskommissionens 
rekommendationer, men i stort sett samtliga förslag i den nya koden fanns redan 
formulerade i någon tappning i dessa rekommendationer. Nyckelord i arbetet var 
flexibilitet, transparens, decentraliserat ansvar (Eigenverantwortung), avreglering och 
principbaserad (till skillnad från regelbaserad). Enligt en av våra informanter var det 
viktigt att till internationella investerare kommunicera särdragen i den tyska kontexten 
(medbestämmande samt uppdelningen i Vorstand och Aufsichtsrat), att sätta best practice 
på pränt och att skapa förtroende för tysk corporate governance. 

Arbetet i kommissionen startade i september 2001 och arbetsgrupper gick in på olika 
områden och experter utifrån inbjöds vid två tillfällen. I december 2001 publicerades ett 
utkast. Man fick in trettio kommentarer utifrån. I slutet av januari enades kommissionen 
om en kod och den 26 februari 2002 publicerades koden på kommissionens webbplats 
och snart därefter på justitiedepartementets webbplats. Därmed fanns koden och 
kommissionens uppgift övergick till att hantera den och utveckla den.

Kodens innehåll och tillämpningsområde

Koden gäller aktiebolag noterade på tyska aktiemarknader (icke-noterade aktiebolag 
rekommenderas att använda den). Enligt paragraf 161 i den tyska aktiebolagslagen ska 
dessa bolag årligen informera om huruvida de följer rekommendationerna och ange vilka 
rekommendationer de eventuellt avviker ifrån. De behöver dock inte ange skälen till 
varför de eventuellt avviker. Detta är den tyska versionen av comply or explain. Enligt 
den kod som gäller sedan 2007 års ändringar består den av 80 rekommendationer och 23 
så kallade förslag. Rekommendationerna (Empfehlungen) formuleras med ”skall” (soll). 
De så kallade förslagen (Anregungen) formuleras med ”borde” (sollte) eller ”kan” (kann). 
Förslagen är till för att stimulera till utveckling och behöver inte kommenteras i den årliga 
deklarationen. För att rekommendationer och förslag ska bli begripliga återger koden 
också sådant som ska följas enligt gällande lag. I det inledande avsnittet beskrivs det 
tyska systemet med Vorstand och Aufsichtsrat. Där framgår också det tyska systemet med 
medbestämmande med arbetstagarrepresentanter i det senare organet. Det understryks 
att både aktieägarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter är förpliktade att verka för 
bolagets intresse (Unternehmensinteresse).
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Kommissionen strävade efter att göra koden kort för att inte motverka läsning av den. 
Den har hittills kunnat hålla sig inom ca 15 sidor. Intressant är dock att notera att den 
största av de hittills publicerade kommentarerna till koden (Ringleb m.fl., 2008) omfattar 
nästan 400 sidor!

Kommissionens sammansättning och arbetssätt 

Kommissionen bestod från början av 12 medlemmar. Ytterligare en person tillkom efter 
en månad. Vid den senaste ändringen av sammansättning 2008 blev det återigen 12 
medlemmar.
Dr Cromme var ordförande ända fram till 2008 då han på egen begäran lämnade 
kommissionen. Han efterträddes av Klaus-Peter Müller, ordförande i Commerzbanks 
Aufsichtsrat. Kontinuiteten i sammansättningen har varit stor och av de 12 medlemmarna 
idag är sju kvar sedan starten. Sju ingår i Vorstand eller Aufsichtsrat för större bolag. En 
är akademiker (företagsekonom), en kommer från fackförbund, en är advokat, en revisor 
och jurist, en kommer från en stor aktiespararorganisation.

Kommissionens arbete finansieras av medlemmarna själva med de egna arbetsinsatserna 
och av stiftelser vid ThyssenKrupp. Juristen Henrik-Michael Ringleb som fungerat 
som en slags sekreterare var tidigare anställd på ThyssenKrupp. Några statliga medel 
får kommissionen inte, trots ställningen som Regierungskommission. Kommissionen 
anlitar medarbetare i vad som ibland enligt våra informanter kallas sherpagrupper för att 
förbereda olika ärenden om kodens utveckling. Man försöker hålla igen med frekventa 
ändringar. En del sådana har föranletts av lagändringar. Kommissionen inbjuder till ett 
möte varje år då resultaten av uppföljning av koden (se nedan) presenteras, eventuella 
ändringar i koden och i kommissionens sammansättning presenteras.

Kodens efterlevnad

Professor Axel von Werder och hans medarbetare Till Talaulicar gör årliga 
enkätundersökningar om kodens acceptans; den senaste presenterad i 2008 års rapport. 
Trots att kommissionen och forskarna uttryckligen säger att avvikelser inte ska ses som 
dålig corporate governance handlar de här undersökningarna om graden av acceptans och 
höga siffror ses som bra. Ett problem som undersökningarna dras med är låg svarsfrekvens 
(ungefär 30 procent) utom för DAX-bolagen där de 28 svarande motsvarade ungefär 93 
procents svarsfrekvens. I fortsättningen kommenterar vi de 28 DAX-bolagen; 
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Åtta av dessa 28 bolag följde alla 80 rekommendationerna. Endast en rekommendation 
möttes av avvikande från majoriteten av de 28, det gällde möjligheten att välja ledamöter 
av Aufsichtsrat vid olika tillfällen och för olika perioder. När det gäller vad utvärderarna 
kallar kritiska rekommendationer, det vill säga rekommendationer som följs av färre än 
90 procent av bolagen så rörde det sig om sju (av 80) för DAX-bolagen vid den senaste 
utvärderingen, Endast en rekommendation med låg acceptans har tagits bort – det gällde 
den ovan nämnda rekommendationen att medlemmar av Aufsichtsrat skulle kunna väljas 
vid olika tillfällen och för olika långa mandatperioder. En slutsats som dras i rapporten 
är att koden förmodligen passar större bolag bättre än små bolag som kan ha lika god 
corporate governance genom att avvika från koden.

Ändringar i koden över tiden

Koden har över tiden ändrats genom att rekommendationer och förslag tillkommit, fått 
ändrad lydelse eller tagits bort. Kodkommissionen vill om möjligt inte komma med 
ändringar varje år – man vill ha viss kontinuitet i användarnas intresse. Man höll igen 
med ändringar 2004, 2006 och i någon mån 2008. 

Till en början innehöll koden 62 rekommendationer och 19 förslag. 2003 tillkom 10 
rekommendationer, mest sådana som berörde ersättningar till ledningen. 2004 var 
antalet oförändrade. 2005 tillkom 10 rekommendationer, de flesta angående Aufsichtsrat 
och oberoendefrågor och en del för att anpassa till EU-reglering. Antalet förslag blev 
oförändrat. 2006 tillkom en rekommendation och ett förslag togs bort. 2007 togs två 
rekommendationer bort och en tillkom. Tre förslag tillkom. 2007 års kod innehöll 80 
rekommendationer och 23 förslag. 2008 blev ett förslag istället rekommendation, ett 
förslag ströks och det gjordes två ändringar i två rekommendationer. Totalt sett har 
ändringarna dels i viss mån bestått av tillägg och strykningar och dels i viss mån av nya 
formuleringar i bestående rekommendationer och förslag.

Vi kan konstatera att förändringarna i mycket kan ses som nödtvungna, en del på grund av 
mediedebatt om ersättningar till ledningar, en del på grund av förändringar i tysk lag och 
i EU-reglering. Kommissionen synes således ha ”kommit rätt” när det gäller innehållet. 
Några drastiska omprövningar har inte behövts göras.
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Relationer mellan ägare och bolag

Koden är sparsam vad gäller frågor om relationer mellan bolag (Aufsichtsrat och Vorstand) 
och ägare. Liksom i de flesta koder stipuleras likabehandling av alla aktieägare vad gäller 
information. Några särskilda rekommendationer till Aufsichtsrat eller dess ordförande om 
ägarkontakter finns inte. Nytt 2007 är emellertid en rekommendation om att Aufsichtsrat 
ska bilda en nomineringskommitté bestående av enbart ägarrepresentanter med uppgift 
att förslå kandidater till Aufsichtsrat. När vi tog upp frågan om relationer mellan ägare 
och bolag med våra intervjupersoner väckte den inte något större intresse och ingen såg 
det som angeläget att beröra sådana relationer i koden.

Vad kan vi lära oss specifikt av Tyskland?

Systemet med Aufsichtsrat och Vorstand

Det är tydligt att kodskaparna lägger stor vikt vid att för utländska investerare förklara 
detta system. Man framhåller att det är ett bra corporate governance-system som det inte 
finns anledning att ändra. Under senare år har man också betonat att detta system och 
det mer anglosaxiska systemet med en styrelse i praktiken alltmer närmar sig varandra, 
inte minst genom de krav på nära samverkan mellan de två organen i det tyska systemet. 
Och – skriver man – båda systemen är lika framgångsrika. Detta skriver man också 
numera i kodens inledning. Vi ser alltså att koden dels används för att förklara speciella 
förhållanden samtidigt som man vill tona ned betydelsen av skillnaderna.

Medbestämmandet

I koden betonas att både aktieägare och anställdas representanter har skyldighet att i sina 
uppdrag se till bolagets intresse (Unternehmensinteresse). Också där vill man således 
tona ned betydelsen av det avvikande som det tyska medbestämmandet innebär.
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6. Slutdiskussion

Kodernas utveckling i Storbritannien och Tyskland representerar skilda sätt att både 
implementera och utveckla koderna. De olika utvecklingslinjerna speglar de två 
ekonomiernas olika traditioner. Nedan diskuteras ett antal observationer vi har gjort och 
jämförelser görs mellan Storbritannien och Tyskland. Vi försöker också dra ett antal 
slutsatser – som förhoppningsvis kan stimulera till diskussion.

Det finns olika metoder för att skapa acceptans för koder

Efter drygt femton år tycks den brittiska koden nu åtnjuta stor acceptans och ses som ett 
naturligt inslag i regleringsmiljön. Olika remissinstanser deltar aktivt i arbetet med att 
föra fram synpunkter. Koden fungerar som riktmärke och annan självreglering anpassas 
till den. I Tyskland kan man se att det inte behövde ta så lång tid. Man kom in på ”rätt 
spår” ganska snabbt efter de två privata initiativen. I alla fall om man ser till uttalad 
acceptans enligt de undersökningar som gjorts årligen. Hur djupt acceptansen sitter kan 
dock diskuteras. 

Till accceptansproblematiken hör också frågan om vilken den lämpliga hastigheten är 
när det gället att göra förändringar. Många av de vi talat med i denna studie berör detta 
problem. Det är ju själva kärnan i självreglering att den dels ska vara flexibel (i vissa 
sammanhang talar man om mjuk reglering) och dels vara lätt att ändra. Men att det inte 
ska ändras för mycket, tycks vara en utbredd uppfattning. De som har möjlighet att 
påverka regleringen har därför att gå en känslig balansgång. Det tyska exemplet visar 
på att man har inriktat sig på egeninitierade förändringar vartannat år. Ganska lite har 
tagits bort av rekommendationer och förslag. Antagligen har man velat ge alla införda 
rekommendationer och förslag en chans att verka med tiden.

Acceptansen kan också påverkas av den delaktighet som finns i regleringen. Det brittiska 
exemplet visar på hur ett livaktigt remissförfarande leder till delaktighet i självregleringen 
och därmed ökar regleringens trovärdighet. Det är viktigt med allmänhetens förtroende, 
men det är synnerligen viktigt med de professionella aktörernas. Det har däremot inte 
varit så mycket delaktighet i en öppen, transparent process i Tyskland. Ganska små eliter 
där personer redan känner varandra har varit involverade, trots att Tyskland är ett stort 
land. Ringa delaktighet skulle kunna medföra bristande acceptans men kanske detta att 
man känner varandra i eliten och att antalet börsnoterade aktiebolag är ganska litet i 
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förhållande till den totala ekonomin kan förklara den höga acceptansen som trots allt 
finns.

Frågor kan ställas på vilket sätt finansiering av koden påverkar acceptansen. I fallen 
Tyskland och England så sker finansieringen av kodarbetet på helt skilda sätt. Vilken 
betydelse har detta? Det brittiska systemet kan möjligtvis ses som att det skapar en 
tydligare koppling mellan alla marknadsaktörer då de bidrar till finansieringen. 

Genomgående i våra intervjuer är uppfattningen att den mjuka regleringen måste 
genomföras på ett sådant sätt att den reglerande organisationens trovärdighet hela tiden 
bibehålls. Detta kräver olika strategier där olika sorters intressen balanseras samtidigt 
som de tillfredställs. Ett sätt att göra detta är att hitta lämpliga personer. I det brittiska 
fallet till exempel Derek Higgs och i det tyska Gerhard Cromme. En närmare analys av de 
egenskaper som ger personer ledande ställning i kodsammanhang skulle vara intressant.

Koder är mer (eller mindre!) invävda i en komplicerad regleringsmiljö

Det är knappast något sensationellt att hävda att koderna är kopplade till en rad andra 
regleringar i många olika sammanhang. Låt oss nämna bara några: svensk lag, andra 
länders koder, överstatliga organisationers rekommendationer, EU direktiv. 

I Tyskland är koden ett nytt inslag i en regleringsmiljö som traditionellt byggt på 
lagstiftning. Lagstiftningen är överordnad och koden ändras när tysk lag ändras och när 
det sker ändringar i EU. Man kan säga att koden kompletterar lagen med information 
till utländska investerare om det specifika i den tyska corporate governance-miljön. I 
Storbritannien innebar kodutvecklingen att man fyllde ut med sådant som kunde ses som 
luckor i lagstiftningen (Eberle och Post, 2007). Lite tillspetsat karakteriserar Filatotchev 
m.fl. (2007) Storbritanniens miljö som svag lag och stark kod och Tysklands miljö som 
stark lag och stark kod.

Best practice – en tillräcklig grund för trovärdig reglering?

Våra samtal i både Tyskland och England har inte givit någon entydig uppfattning om 
vad som ryms inom ramen för best practice-begreppet och vad det innebär att grunda 
en kod på best practice. Hur kan man avgöra vad som är best practice historiskt, idag 
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och i framtiden? Och bäst för vilka slag av bolag, bolag som utvecklas under helt olika 
betingelser? Systematiska studier av bästa praxis i praktiken – i den mån de överhuvudtaget 
förekommer – verkar inte ha spelat någon roll för någon av koderna. Det tycks vara 
ett mycket flexibelt begrepp. Det tycks ha tolkats som vad de personer som ingått i 
kodgrupperna mot bakgrund av sina erfarenheter anser bör vara god praxis eller god sed. 
Det verkar som man ansett att en kod får legitimitet och trovärdighet om den hänvisar till 
att det handlar om best practice. Frågan är om flexibel reglering egentligen är betjänt av 
en så pass flexibel grundval. 

Comply or explain

Regeln comply or explain är en grundregel i koderna. Intressant i den tyska koden är 
att än så länge har bolagen inte behövt motivera avvikelser. Explain betyder helt enkelt 
att bolagen ska ange avvikelser i bolagsstyrningsrapporten. Dock har en del bolag – i 
eget intresse – angett skäl till avvikelse utöver att koden inte riktigt passar. Även om 
kommissionen understryker att det är helt OK att avvika är både sättet att följa upp 
acceptans och hög acceptans som kriterium på en bra kod en signal till bolagen att det 
nog är bäst att inte avvika eftersom det exempelvis i medier kan tolkas som att bolagen 
har brister i sin corporate governance. 

Vi har inte funnit någon riktig problematisering av begreppet comply or explain. Tolkad 
som en regel har den utan närmare diskussion helt enkelt fått bli ett grundelement i många 
koder. Och då utan diskussion om hur bra regeln passar in i ett visst regleringssystem. 
Alternativa regler som t.ex. ”apply and explain” exempelvis tolkad som att det ibland 
kan vara befogat att bolaget förklarar även när det följer en kodrekommendation. 
Eller en regel ”apply good governance”, där bolaget själv ansvarar för att visa att de 
rekommendationer ur en kod som man valt att tillämpa är sådana som just i detta bolags 
situation är det viktigaste för good governance. En diskussion av dysfunktionella effekter 
av comply or explain är angelägen, inte minst för att bidra med alternativ i en långsiktig 
process där nuvarande regel kommer att bli rutin (slentrian) och inte bearbetas på djupet 
av användarna. Att tro att comply or explain är en slags permanent långsiktig lösning 
(20–50 år) torde vila på något osäker grund.

Både i Storbritannien och i Tyskland (och för den delen Sverige) skulle det behövas mer 
studier av bolag där man går in i enskilda bolag för att se vad acceptans och avvikelser 
”egentligen” står för. Det vill säga undersökningar av fallstudiekaraktär på djupet. Särskilt 
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intressant är att få kunskap om hur comply or explain-regeln fungerar i praktiken i olika 
länder. 

Monitoring och enforcement

En grundtanke i koderna är att det är ägarna/investerarna/marknaden som ska läsa 
bolagsstyrningsrapporterna och göra sina egna bedömningar. Övervakningen i Tyskland 
begränsas till att konstatera om aktiebolagen i enlighet med aktiebolagslagen formellt 
använder koden. För börsnoterade bolag som visar brister kan sanktioner av olika slag 
komma ifråga vid brister. Kodkommissionen har ingen egentlig övervakningsroll och har 
inga egna sanktionsmöjligheter. Dess roll som ägare av koden är att se till att den hålls 
istånd och vid behov utvecklas. I Storbritannien är det marknaden som till syvende och 
sidst står för övervakningen.

Relationer mellan ägare och bolag

Som vi konstaterat är relationer mellan ägare och bolag ganska utförligt behandlade 
i den brittiska koden, medan de i den tyska (liksom i den svenska) koden behandlas 
endast på ett kortfattat och indirekt sätt. Att den brittiska koden kom att detaljerat gå 
in på ägar-bolagskontakter kan ha flera orsaker. En orsak kan vara att ägandet tidigare 
varit mycket spritt i Storbritannien men att det under andra hälften av 1900-talet skett en 
ökning av det institutionella ägandet på bekostnad av individuellt ägande. Det var på så 
sätt en mer markant förändring än i exempelvis Sverige och Tyskland där ägandet ”alltid” 
varit koncentrerat och således tillväxten av institutionellt ägande inte innebar en så stor 
strukturell ägarförändring som i Storbritannien. Det fanns kanske i Storbritannien inte 
samma erfarenheter av informella kontakter mellan stora ägare och bolag som i Sverige 
och Tyskland. Cadburykommittén noterade förändringarna i landet och kunde också 
bygga på rekommendationer som en organisation för institutionella placerare publicerat 
kort före Cadburykommitténs arbete. Man kände sig i Storbritannien kanske mer eller 
mindre tvungen att öppet hantera sådana relationer som är problematiska i ljuset av 
kravet på likabehandling av alla aktieägare vad gäller information från bolagen. Redan 
Cadburykommittén noterade i en not till sina rekommendationer att likabehandling inte 
fick åsidosättas. Tystnaden i Sverige och Tyskland kan kanske ses som den smidigaste 
vägen att undvika diskussion om likabehandlingsprincipens tillämpning som skulle kunna 
bli följden av rekommendationer om kontakter mellan stora ägare och bolag. Eftersom 
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just inga krav restes under kodarbetena i Sverige och Tyskland om att rekommendationer 
avseende sådana kontakter skulle införas kunde kodskaparna lugnt undvika sådana 
minerade vatten.

Intressen som bolagsstyrelser ska tjäna enligt koderna

Shareholder value har ju fått ökad tyngd i debatten om vad bolag ska vara till för under 
de senaste decennierna. Frågan är hur detta speglas i bolagsstyrningsskoderna. Vi kan 
konstatera att det ser olika ut i olika länders koder.

I den 2008 reviderade svenska koden lyder en nyckelrekommendation: ”Styrelsen ska 
förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse.” Det får 
tolkas som att det ska finns ett enda intresse och att det ska vara detsamma för bolaget 
och ägarna och att det ska gälla alla ägare. Det är ett starkt krav! Om bolaget och ägare 
skulle ha delvis olika intressen måste det intresse som fokuseras vara en slags minsta 
gemensamma nämnare för båda parterna. Samma gäller förhållandet mellan olika ägare. 

Motsvarande rekommendation i den brittiska Combined Code om styrelsen lyder” … 
which is collectively responsible for the success of the company”. I en så kallad supporting 
principle står det ”All directors must take decisions objectively in the interests of the 
company.” Intressant nog finns i Companies Act 2006 följande formulering: ”A director 
of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to 
promote the success of the company for the benefit of its members as a whole” (paragraf 
172). En liknande formulering finns även i kodens förord. När den här formuleringen 
utformades i förberedelserna för lagen såg man detta som ett uttryck för ”enlightened 
shareholder value”.

I den tyska koden (översättning till engelska) står det att management board ”is obliged 
to act in the enterprise´s best interests and undertake to increase the sustainable value of 
the enterprise”. Det står således inte explicit i de brittiska och tyska koderna att styrelsen 
ska arbete för ägarnas intresse(n). Vad detta innebär när det gäller att tolka shareholder 
value i ett sammanhang med andra intressen är inte uppenbart. Inte heller om corporate 
governance bör få eller får olika inriktning i de tre länderna. I annat sammanhang har 
Hägg (2008) något utvecklat detta, då också inkluderande den franska koden.
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Koder, förändrade finansmarknader och finanskrisen

Finansmarknadernas funktion debatteras nu flitigt. Det kan vara på plats att minnas att 
när kodernas tillkomst och utveckling studeras står det klart att medier spelar en viktig 
roll vid utformningen av självreglering. Det tycks som om skandaler, debatter och 
kriser är nära sammanvävda med utvecklingen av flexibel reglering. Grunden för den 
tyska kodtanken var ju delvis grundat på inhemska skandaler, även om det sedan under 
förändringsprocessen mer synes ha varit andra faktorer som drivit förändring. Med sin 
längre historia har den brittiska koden redan hunnit genom flera cykler av skandaler.

Självfallet är det viktigt att näringslivet tar intryck av debatter om dess tillkortakommanden, 
men det är också viktigt att debatten inte lämnas över till andra helt och hållet. Genom 
att föra fram väsentliga frågor till debatt kan självregleringens effektivitet och relevans 
stärkas – det blir möjligt att agera proaktivt snarare än att reglera som en defensiv reflex. 

Private equity och alternativa marknadsplatser tycks spela en allt viktigare roll som kanaler 
för finansiella placeringar. Ofta beskrivs det som att de innebär en bekväm flykt från de 
informations- och rapporteringskrav som notering på de etablerade marknaderna innebär. 
Vilken roll spelar koder i detta? Behövs det nya koder för nya marknader? Kan de gamla 
koderna expandera? Branschen har själv börjat utreda frågan genom Walker Review 
(”Guidelines for Disclosure and Transparency in Private Equity”), som kom i slutet av 
2007. Frågan är dock vilken roll private equity kommer att spela efter finanskrisen.

Det senaste årets turbulenta finansmarknader har lett till rop på ökad reglering av de 
finansiella marknaderna. Frågan är vilken roll koderna kommer att ha i detta. En möjlighet 
är att den våg av självreglering som varit dominerande under senare år faktiskt ebbar ut 
och ersätts av så kallad hård reglering genom lagar. En annan möjlighet är att lagstiftare, 
myndigheter och tillsynsorgan tar till vara de strukturer för självreglering som byggts 
upp. I dialog med självreglerande instanser kan en utveckling äga rum där koder och 
lagar utvecklas i samspel med ett brett deltagande av berörda. Initiativ kan tas både 
av företrädare för lagstiftning och av företrädare för självregleringar. Självreglerande 
organ kan argumentera för att flexibel självreglering kan bidra till utvecklad corporate 
governance i en värld med kriser av olika slag framöver 

Vi har i denna rapport inte gått in på EUs roll i kodutvecklingen i unionens medlemsländer, 
dock bör det noteras att Kommissionen inrättade European Corporate Governance 
Forum (ECGF) 2004. Det är ett rådgivande organ som kan göra uttalanden och komma 
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med uttalanden och förslag till Kommissionen i bolagsstyrningsfrågor. Under 2009 
har uttalanden presenterats om ersättningsfrågor och om gränsöverskridande frågor 
i bolagsstyrning. I frågan om ersättningar föreslår ECGF att Kommissionen utfärdar 
en rekommendation om att ECGFs uttalande om principer för ersättningar förs in i 
medlemsländernas bolagsstyrningskoder. Kommissionen har i ECGF en koppling till 
soft regulation på bolagsstyrningsområdet i EU. Det kan nämnas att Kommissionen 
under 2009 gör en studie av hur comply or explain fungerar i bolagsstyrningskoderna i 
medlemsländerna.

Slutligen, frågan är vad som händer om och när kodreglering av noterade aktiebolag har 
förlorat sitt nyhetsvärde och blivit starkt institutionaliserad. Vilka fokus kommer koderna 
att få framöver jämfört med idag, då det är ersättningssystem och oberoendefrågor som 
mest står i fokus för debatten? Möjligen kommer internkontrollen att vara ett huvudområde 
ett antal år framöver med tanke på de olika krissymptom som för närvarande kommit 
fram. En fråga är också om det blir en utveckling mot alltmer av detaljreglering med allt 
fler rekommendationer. Ytterligare frågor är hur koder kan komma att utvecklas i ljuset 
av att allt fler bolag som lämnar aktiemarknader och blir privata. 
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Artikel 1 – sammanfattning

Corporate governance codes between regulation and practice

A comparison of Swedish and UK Corporate Governance Code 

recommendations on owner-management interaction

ABSTRACT

This article develops knowledge about mechanisms that contribute to loose couplings 
between corporate governance regulation and governance practice. The focus is on owner-
management interaction and a view of corporate governance practice gained through case 
studies is compared to the Swedish and UK corporate governance codes. 

The central argument is that the practice that is thought of as codified in the text of 
the Codes is not necessarily related to the practices in the area over which the Code 
claims jurisdiction. The article demonstrates how interpretative frameworks and the time 
dimension contribute to loose coupling between codes and corporate governance practice. 

The paper concludes by developing two ideal types of corporate governance codes. Codes 
can be either fluid documents where practice influences the code or codes can be stable 
documents geared at creating reassurance and general legitimacy. The question is raised 
whether latter type of code is a form of superstitious regulation. 

KEYWORDS

Best practice regulation
Corporate governance
Corporate governance code
Loose coupling
Relational investing
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Artikel 2 – sammanfattning

Self-regulation and dynamic systems of legitimacy

The problem of revision and change in corporate governance codes

Paper presented at the 23rd EGOS colloquium 2007, sub theme 31: “Regulating 
organizations through codes of corporate governance”

Most countries have during the past two decades adopted at least one code of corporate 
governance. In fact, the wave of code diffusion thus seems to have reached its logical end. 
Several studies have traced the reasons for the adoption of codes and the extent to which 
companies comply. However, many of the original codes have already been revised at 
least once. The time seems to be ripe to consider not only how codes are introduced, but 
also to look at the process through which they change after their original adoption.

Self-regulation, which most codes as examples of, has a very special relation to change 
since the elegance of self-regulation lies in its fluid character. The dynamics of regulation 
has been described as comprising activities such as agenda setting and monitoring in 
addition to pure rule-setting, and by how regulatory changes take place in social structures 
where large numbers of epistemic communities nestle into each other. 

The ties between regulation and business practice have an important role for code change. 
Revision of codes is made considerably easier if there is decoupling between regulation, 
business practices and enforcement. Responsiveness to calls for change does then not 
need to be grounded in changes of behaviour. Yet, if changes in codes are decoupled from 
practice then questions need to be asked what mechanisms ensure legitimacy for code 
regulation.

Comparisons should be made between how codes change in countries belonging to 
differing legal traditions concerning self-regulation, that have different patterns of 
ownership or that have implemented corporate governance regulation in different ways. 
This paper initiates such a line of study by comparing the implementation of and processes 
for change in corporate governance codes in Sweden and Germany. 

Data were gathered through interviews with key informants who had been involved in the 
process of formulating and revising the respective codes. Among these we find legislators, 
representatives for business, and members of corporate interest organizations. We also 
draw on the extensive documentation that surrounds the implementation of codes: from 
legislation to newspaper articles. 

Our study clearly shows that the change of codes takes place in an elaborate network of 
individuals, interests and organizations. An implication of this is that all calls for change 
do not need to be accommodated by changes in the code; adjustments may instead be 
made in other parts of the network. For example, what cannot be accommodated in a code, 
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may lead to the appointment of a government commission. Thus the span of jurisdiction 
of corporate governance codes is under constant negotiation.

It is clear that the codes are national in many ways, although their original adoption 
was tied to the increasingly global character of ownership. We thus find that even if an 
important purpose of both codes was to create legitimacy among international parties, 
such as financiers and transnational regulators, there is also need for legitimacy on 
the national level among diverse groups such as the media, legislators, and, of course, 
companies that fall under the jurisdiction of the codes. The basis for legitimacy on the 
national and international levels does not necessarily coincide. Changes in response to 
international regulatory might be in direct opposition to the time needed for interpretation 
and understanding them in the national context and then, in turn, revising behaviour. The 
interrelation of these kinds of legitimacy deserves further study. 

The observations of our study have clear implications for the future formulation of codes 
and we discuss the possibility of formulating mechanisms of change as an integral part of 
code regulation.


