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”Command your people in a way that gives them a higher shared purpose.” 1 (Tzu 500 f. Kr.) 

                                                 
1 Sun Tzu ”The art of War” , se Tzu (2004) s. 31.   



   
 

  

Sammanfattning  
 
På senare tid har en debatt i samhället flammat upp kring bolagsledningens (styrelsen och 
VD) etik. Där skandalerna i näringslivet skylls på handelshögskolorna och universiteten 
genom att dessa misslyckas med att utbilda framtida ledare i etik och vilka normer som kan 
associeras med riktigt ledarskap. I etikdebatten efterlyser aktiva ledare i svenska aktiebolag, 
praktisk vägledning för att förtydliga etik- och moraldiskussionerna. I denna studie betraktas 
bolagsledningen som en normgivande ram för bolagets organisation och en förutsättning för 
studien är att ledningens uppdrag är förknippat med en skyldighet att förvalta bolaget, i annat 
fall har ägarna rätt att väcka skadeståndtalan mot bolagsledningen. I studien beskrivs en 
möjlighet att betrakta aktiebolagslagen (ABL) som ett uttryck för samhällets krav på moral, 
etik och pragmatik. I ABL återfinns sedan normer som är grundade på samhällets 
gemensamma uppfattning av dessa begrepp. Genom att stödja sig på ABL föreslås en 
möjlighet för bolagsledningen att få vägledning för vad som är moraliskt och etiskt riktigt i 
samband med uppdraget i aktiebolaget.  
 
Studien beskriver även vad ett aktiebolag är. Kännetecknande för aktiebolaget är att 
samverkan har knutits till ett bundet förmögenhetstillskott och inte till ägarna personligen. Det 
finns i huvudsak två typer av aktiebolag, publika och privata. I studien studeras de publika 
bolagen, då det i regel är denna typ av bolag som har flera ägare. Aktiebolaget består i sin tur 
av i huvudsak fyra bolagsorgan; bolagsstämman, revisorerna, styrelsen och VD. Styrelsens 
uppgift beträffande förvaltningen av bolaget är enligt ABL av mera övergripande karaktär och 
VD:s uppgift är mera kortsiktig och verksamhetsnära. Studien undersöker, genom intervjuer 
aktiva VD:ar och deras uppdrag i svenska publika aktiebolag från tre olika branscher, 
produktions-, försäljnings- och tjänstebranschen. Respondenterna beskriver uppdraget som att 
det innebär att ha en övergripande kontroll och insikt i den löpande verksamheten, samt att 
förvalta bolaget i enlighet med ägarnas intressen och enligt styrelsens riktlinjer. VD skall även 
ha ett fast grepp om den löpande verksamheten, ligga ett steg före och vara beredd på det 
oförutsedda med en bibehållen kontroll över bolaget. En beskrivning som i stora drag 
stämmer med ABL:s bild av förvaltningen. En eventuell motstridighet påträffats i 
undersökningen, det är den långsiktiga delen av uppdraget, där ABL beskriver VD-uppdraget 
som mera kortsiktigt än styrelseuppdraget. I studien påträffas inga hinder för att stödja sig på 
ABL i samband med VD-uppdraget men avsikten med studien är inte att dra generella 
slutsatser. Tanken bakom studien är istället att uppmärksamma, och avsikten med denna 
studie är att visa på en möjlighet, att lagen kan vara ett sätt att bringa klarhet i etikpratet. 
Frågan är om ABL inte kan vara ett hjälpmedel för att förtydliga etikpratet och påvisa en form 
av vägledning för bolagsledningen och framtida ledare som skall sätta normer i 
organisationen och med hjälp av dessa normer styra bolaget rätt? 



   
 

  

Förord 

 
Efter att ha studerat ett antal förord ser jag att det är vanligt att återfinna en lång rad av tack, 
riktade till personer som varit delaktiga och bidragit till skriften. Efter många timmars 
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den utformning eller det innehåll som det ni snart skall läsa, om inte min väg korsats av en 
mängd kompetenta och vänliga människor som tagit sig tid och gett vägledning i mitt arbete 
och jag riktar ett stort tack, till samtliga.  
  
Ett mera preciserat tack riktas till min handledare Johan Sandström för alla timmars bollande 
med idéer och det stöd som jag fått med att smalna ner ursprungsfrågan. Jag vill också tacka 
Anders Lagerstedt, Emma Engdal och Mikael Carleheden vid Örebro Universitet för era tips, 
samt Anders Sarbäcken, Liselotte Eriksson Dahl och Martin Lundqvist, för tre mycket 
givande infallsvinklar på vad VD-uppdraget praktisk innebär. Ett avslutande tack riktas till 
Susanna Östberg på Svenskt Näringsliv. Jag vill emellertid förtydliga att i denna slutgiltiga 
version är det mina ord och mina tolkningar som återfinns i studien och kan inte hänföras till 
andra.  
 
 
 
 
Niklas Wangson 

Örebro den 18 maj 2006 
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1 Inledning  

 
Skandalerna i näringslivet är handelshögskolornas ansvar! I en debatt kring bolagsledningens 
etiska ansvar diskuteras handelshögskolornas och universitetens ansvar för skandalerna i 
näringslivet. Professor Jeffrey Pfeffer, Stanford University, skyller skandalerna i näringslivet 
på skolorna och ekonomutbildningarna. Pfeffer hävdar, att skolorna genom de teorier som lärs 
ut på ekonomutbildningarna undervisar framtida ledare att sätta egennytta främst.2 Liknande 
beskyllningar riktas mot amerikanska Business schools. Anklagelserna gäller främst att 
skolorna misslyckas med att utbilda framtida ledare, genom att inte undervisa i etik samt vilka 
normer som kan förväntas för etiskt korrekt beteende.3 I ett öppet brev som svar på 
beskyllningarna skriver, professor Ian I. Mitroff, University of Southern California, att det 
inte är omöjligt att skolorna erbjudit en miljö som uppmuntrat och skapat ledare, så som 
bolagsledningen för det amerikanska bolaget Enron, som getts möjlighet till att slå rot och 
blomma ut och i värsta fall är skolorna också medbrottslingar till deras kriminella beteende, 
då teorierna som lärs ut ofta är baserade på de bästa mänskliga drivkrafterna samt endast de 
nödvändigaste mänskliga behoven.4 Debatten kring bolagsledningens etik inkluderar också 
personer som är praktiskt verksamma i svenska aktiebolag och svenskt näringsliv.5 
 
Det är på tiden att vi stoppar det flummiga etikpratet innan det fäller krokben för företagandet, 
skriver Mats Qviberg, VD för Investment AB Öresund, i en artikel i Svenska Dagbladet. I 
artikeln framför han att det är inne med etik, men att det är högst oklart vad etikpratet tjänar 
till. Moralpredikanter vädjar till konsumenters och ledares dåliga samvete men ger sällan 
någon praktisk vägledning. Qviberg påpekar i sin artikel, att ju otydligare ansvarsfördelningen 
är i bolagen, ju mer utrymme ges åt bolagsledningen att presentera sin verksamhet utifrån 
annat än den ekonomiska informationen. Mats Qviberg förtydligar detta genom att hävda, att 
det inte var någon tillfällighet att Skandias före detta VD tidigare var ordförande i en 
arbetsgrupp för bolagens samhällsansvar.6 Det finns emellertid andra debattörer i den svenska 
debatten som gör gällande ett förhållande mellan etik och ekonomi, och ett samband mellan 
bolagens ansvarstagande och långsiktiga lönsamhet. Kopplingen kan också urskiljas i att 
framgångsrika bolag vårdar etiska, lika väl som ekonomiska frågor, och ansvarsfrågorna 
betraktas i dag som en framgångsfaktor i näringslivet.7 Enligt Tomas Brytting, docent i 
företagsekonomi, så representerar Qvibergs artikel en etikrädsla i näringslivet. Brytting ställer 
sig frågan, om Qviberg med flera, vill motarbeta de som arbetar med att bygga långsiktigt 
förtroende för sina bolag. 8   
 
I ett inlägg i debatten skriver finansmannen Marcus Storch, före detta VD för AGA, att det är 
vinstintresset som medverkar till att företagare tänker långsiktigt, bryr sig om sitt rykte, 
betalar sina räkningar och håller ingångna avtal. Om detta är sant så är vi enligt Bryttings 
mening illa ute då han tolkar budskapet så att företagare är beredda att sälja sitt rykte och sin 
laglydnad för pengar och vägrar tro att så är fallet och ställer sig frågan; om inte moralisk 
trovärdighet har ett egenvärde?9 I ett senare inlägg i debatten utvecklar Qviberg sin första 
                                                 
2 Neij (2005) 
3 Bennis – O’Toole (2005) 
4 Mitroff (2004) 
5 Qviberg (2006a) 
6 Qviberg (2006a) 
7 Bergin (2006) 
8 Brytting (2006) 
9 Brytting (2006) 



  2
 

 

artikel med att förtydliga att det är viktigt att var och en har en tydlig moralisk kompass, vilket 
också gäller företagare.10 Professor Ian I. Mitroff ser en lösning på problemet med skolornas 
funktion och ansvar för skandalerna i näringslivet och argumenterar för att det är på tiden att 
föra in filosofer och filosofiska resonemang i utbildningen och han uttrycker sig enligt 
följande:11 

 
“Why a philosopher? Because when things are rotten to the core, the foundations have to be dug 

up and repaired. This is precisely what philosophy is all about” (Mitroff 2004) 
 
Den teori som appliceras och beskrivs i studien grundas i huvudsak på filosofiska resonemang 
från filosofer som: Aristoteles (grekisk filosof) Jürgen Habermas (tysk sociolog och filosof) 
och John Rawls (professor i filosofi, Harvard University).12 Med bakgrund i detta vill jag 
förtydliga, att det inte behöver innebära att jag anser att etikdebatten eller att utbildningen, på 
något sätt är rutten, analogt med Mitroffs citat. I brist på ett bättre uttryck, är detta en studie 
som undersöker en möjlighet till förbättring, och till förtydligande i etikdebatten, då studien 
bygger på en teori om att lagen kan betraktas som ett uttryck för moral och etik i det 
demokratiska samhället.13I en artikel hämtad från Harvard Business Review poängteras att 
etablera tydliga gränser för vad som innefattas av förvaltningen av bolaget, genom fastställda 
gränser utifrån samhällets och legala krav, kan medföra ett ökat antal kvalificerade kandidater 
till positioner i bolagsledningarna14. I studien betraktas reglerna i den reformerade 
aktiebolagslagen (ABL), 2005:551, vilken gäller från den första januari 200615 och med 
bolagsledningen eller ledningen, syftas konsekvent i studien, styrelse och verkställande 
direktör (VD).  
 
Det är möjligt att studera bolagets organisation, i sig, som ett samhälle.16 I studien betraktas 
bolagsledningen som en normgivande ram för detta samhälle, ett synsätt som exemplifieras av 
flera forskare och professorer. Chris Argyris, Harvard University, ger ett exempel på detta då 
ledningen, genom att utöva sin makt, kan sätta upp normer för verksamheten för att förhindra 
att chefer på lägre nivå endast fokuserar på sitt eget område17. Fenomenet beskrivs även av 
Stephen P. Robbins, San Diego State University18. Garrett Morgan, University of Toronto 
påstår att oavsett vilken typ av ledare och ledarstil som tillämpas så kommer dessa personer 
att inverka på verksamhetens utförande19. Clive Emmanuel, University of Glasgow, med flera, 
beskriver detta fenomen på olika nivåer i organisationen där ledare på lägre nivåer inte i 
samma utsträckning påverkar vilka normer som är accepterade som den högsta ledningen i 
bolagen20. Studien inriktas på den högsta ledningen i svenska aktiebolag närmare bestämt, 
styrelsen och VD.21 Normer kan betraktas som medel för att framkalla önskvärt beteende i 
organisationen.22 Under dessa förutsättningar kommer ledningens uppfattning om uppdraget i 
viss utsträckning också ge en antydan om vilka handlingar och vilket beteende som 

                                                 
10 Qviberg (2006b) 
11 Mitroff (2004) 
12 http://www.harvard.edu  
13 Habermas (1995)  
14 Perkins (1986) 
15 Sandström (2005) 
16 Whyte (1943) 
17 Argyris (1971) s. 96 f. 
18 Robbins (1999)  
19 Morgan (1998) s. 171. 
20 Emmanuel et al (1990) s. 3. 
21 Sandström (2005) 
22 Jönsson (2004)   
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sanktioneras i bolagets organisation.23 Sanktionerade handlingarna ger i sin tur upphov till en 
struktur, som i sin tur vägleder individerna, i det här fallet individerna i organisationen.24 Med 
dessa exempel i åtanke är det möjligt att se att ledningens handlingar också kommer att ge 
upphov till vägledning för individerna i organisationen, och att ledningens handlande också 
kommer att ligga till grund för vilket beteende som skall sanktioneras i bolagets organisation. 
Med detta har studiens filosofi om uppdraget fastställts, det vill säga, att ledningen betraktas 
som en normgivande ram för organisationen.  
 
En förutsättning för studien är att ledningens uppdrag är förknippat med en skyldighet att 
förvalta bolaget åt ägarna, en princip som härstammar från amerikansk rätt.25 Principen 
återfinns även i svensk rätt.26 Om förvaltningen av bolaget åsidosätts, har ägarna rätt att väcka 
skadeståndtalan mot bolagsledningen.27  

1.1 Undersökningsfrågor och syfte 

I undersökningen studeras aktiva VD i Svenska publika aktiebolag. Studiens 
undersökningsfråga är om det existerar hinder utifrån de praktiska förutsättningarna för VD 
att mera aktivt stödja sig på ABL, en fråga som jag sedan valt att bryta ned i två 
undersökningsfrågor;   
 

– vad innebär VD-uppdraget praktiskt?  
 

– vilka uttryck för ABL:s beskrivning av förvaltningen påträffas i 
respondenternas berättelse av VD-uppdragets praktiska innebörd? 

 
Studiens syfte är att beskriva hur VD ser på sitt uppdrag samt vilka analogier som kan ses 
mellan VD:s beskrivning och ABL:s beskrivning av bolagets förvaltning. Studien skall även 
beskriva en möjlighet att betrakta ABL som ett uttryck för samhällets krav på moral och etik 
samt ge en introduktion för bestämmelserna i ABL.  

1.2 Bidrag  

Denna studie skall bidra till ett förtydligande i etikdebatten, genom att belysa en möjlighet att 
finna praktisk vägledning för moral och etik i lagen. Studien utmärker sig genom att ge en 
förklaring till varför, ABL kan betraktas som praktisk vägledning i moraliska- och etiska 
frågor för bolagsledningen.  

1.3 Utformning    

För att förtydliga den idé som studien är uppbyggd efter, har jag skapat en illustration, se figur 
1.1 på nästkommande sida. Illustrationen avser att ge läsaren en möjlighet att sätta sig in i den 
tanke som ligger till grund för studiens utformning och kan betraktas som ett komplement till 
studiens disposition vilken återfinns under nästkommande rubrik. 
 
 
 

                                                 
23 Lundgren (1986) s. 94 ff. 
24 Giddens (1986) 
25 Dotevall (1989) s. 52 ff. 
26 Sandström (2005) s. 205 ff. 
27 Dotevall (1989) 
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Figur 1.1 Studiens utformning     

1.4 Disposition  

Kapitel 1  I kapitlet presenterats studiens bakgrund med utgångspunkt i att undersöka om 
det är möjligt att mer aktivt tillämpa ABL utifrån de praktiska förutsättningarna 
för uppdraget i bolagsledningen. Studiens syfte och undersökningsfråga 
presenteras utifrån en förståelsebaserad ansats, tillsammans med en beskrivning 
av studiens, bidrag och utformning.  

 
Kapitel 2 I kapitlet presenteras de metodmässiga överväganden som verkställs i studien 

tillsammans med studiens tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller förutom detta en 
motivering till den teori som tillämpas, samt hur insamlat material behandlas 
och hur analysmodell bestämts i studien, med avsikt att generera tillförlitlighet 
för studien och undersökningen.   

 
Kapitel 3  I kapitlet presenteras studiens teori om lagen som ett uttryck för samhällets 

uppfattning om moral och etik. Kapitlet avslutas med en modell och en 
begreppsbestämning, vilken kan betraktas som en sammanfattning och ett 
förtydligande av det synsätt som beskriver relationen mellan begreppen som 
presenteras i studien och som senare appliceras för att beskriva ABL:s 
beståndsdelar.  

 
Kapitel 4  I kapitlet presenteras en introduktion av innehållet i ABL tillsammans med en 

introduktion av undersökningsområdet, det vill säga aktiebolaget. Avsnittet 
erbjuder läsaren en kortfattad beskrivning av bolagsorganens respektive 
uppgifter, och inbördes relation, i aktiebolaget. Avslutningsvis skildras också 
kortfattat ABL:s beskrivning av förvaltningen av aktiebolaget. 

 
Kapitel 5  I kapitlet presenteras studiens undersökning av VD-uppdragets praktiska 

innebörd. Undersökningen bygger på intervjuer med personer på VD-poster i 
svenska publika aktiebolag. Kapitlet är disponerat på följande sätt, först 
presenteras en kortfattad introduktion av bolaget där respektive VD är verksam 
och därefter respektive VD:s bakgrund sedan återges deras beskrivningen av 
uppdraget.  

 

Aktiebolagslagen och 
bolagsledningens ställning i 
aktiebolaget  

Lagen som ett uttryck för 
samhällets uppfattning om 
moral och etik  

ABL:s beskrivning av 
styrelsens och VD:s 
förvaltning av bolaget.    

Undersökning av hur VD 
beskriver förvaltningen av 
bolaget, i praktiken.  

Analogier mellan VD:s och 
ABL:s beskrivning av 
bolagets förvaltningen  

Existerar det praktiska hinder  
för att stödja sig på ABL? 
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Kapitel 6  I kapitlet presenteras studiens analys, vilken har disponerats på följande sätt, 
inledningsvis presenteras en sammanfattning av vad uppdraget innebär utifrån 
de olika förutsättningarna som råder för respektive bolag. I påföljande del ställs 
denna sammanfattning, av uppdragets praktiska innebörd, mot ABL:s 
beskrivning av VD:s förvaltning och efterforskar eventuella analogier mellan 
respondenternas och ABL:s beskrivning av bolagets förvaltning.   

 
Kapitel 7 I kapitlet presenteras en diskussion om studiens resultat. Diskussionen behandlar 

om det existerar hinder utifrån de praktiska förutsättningarna att stödja sig mer 
aktivt på lagstiftningen i samband med uppdraget i bolagsledningen. I kapitlet 
förs dessutom en allmän diskussion kring studiens undersökningsområde och 
mina reflektioner kring studien och undersökningsområdet. 
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2 Om min filosofi och mitt tillvägagångssätt   
 
 
En stor muslimsk ledare som stred mot de kristna korsriddarna i Jerusalem på 1100-talet vid 
namn Salahaddin Eyubis, är citerad i en svensk affärstidning, enlig följande;28  
 

”…mäktig är den ledare som bygger broar…” (Salahaddin 1100 e. Kr.) 
 
Den euforiska känslan som kan ackompanjeras med en mäktig ledare är inget jag kan 
tillskriva till mig själv, trots det har jag valt att i början av detta kapitel beskriva hur idéen till 
en studie som sammanbinder juridik och ekonomi framkallades. Idéen framkallades på en 
föreläsning i associationsrätt som fick mig att reflektera över frågan; om studenter i 
företagsekonomi egentligen har en grundläggande kunskap om aktiebolaget? Något svar på 
den frågan kan jag inte ge, då det är möjligt att det finns en del som har denna kunskap och 
andra som inte har kunskapen och det är en fråga som endast läsaren själv kan svara på. Det 
fick mig i alla fall att börja tänka på om någon av de uppsatser, promemorior eller i den 
litteratur jag läst inom ekonomiområdet behandlat aktiebolaget. Eller om någon föreläsning 
inom det företagsekonomiska ämnet behandlat styrelsen eller VD:s uppdrag i bolaget eller 
deras respektive uppgifter beträffande bolagets förvaltning. Ett ämne som det inte är omöjligt 
att en ekonom i framtiden kommer i kontakt med. På senare tid har också bolagsledningens 
förvaltning debatterats i näringslivet då det inträffat en del olyckliga incidenter, vilket 
exemplifieras i inledningen, en debatt som inte inkluderat ABL:s eventuella funktion som 
vägledning för bolagsledningens moral och etik.  Jag betraktade då detta som ett berättigat 
tillfälle att i samband med debatten runt bolagsledningens etik och ekonomutbildningarnas 
ansvar för skandaler i näringslivet uppmärksamma ABL. I syfte att förtydliga vad samhällets 
gränser går för bolagsledningens förvaltning. Men även att påvisa en möjlighet till befintlig 
vägledning i moral och etik för bolagsledningen och framtida ledare. I kapitlet beskrivs också 
det tillvägagångssätt som tillämpats i studien, samt på vilka grunder teori som appliceras i 
studien utsetts. Kapitlet beskriver också mitt tillvägagångssätt vid insamlingen av data samt 
hur den modell som använts för att sedan analysera data har fastställts. Till att börja med 
presenteras emellertid en filosofi om samhällsvetenskapen tillsammans med mina personliga 
antaganden om den samhällsvetenskapliga frågans natur, och hur den skall, och har, 
behandlats i denna studie.  

2.1 Fyra frågor för att beskriva filosofin om samhällsvetenskapen  

Centralt för forskarens teori är idén om att alla teorier om organisationer, explicit eller 
implicit, är baserade på en filosofi om vetenskapen och antaganden om samhället. Det är av 
den orsaken lämpligt att inom samhällsvetenskaplig forskning förtydliga sin utgångspunkt 
utifrån fyra frågeställningar med avsikt att beskriva den filosofi som tillämpats i 
undersökningen. Dessa frågeställningar kommer i sin tur att ligga till grund för det 
angreppssätt som forskaren därefter applicerar i sin undersökning. Att besvara dessa frågor 
blir elementärt då alla samhällsvetenskapliga forskare tenderar att närma sig sitt 
forskningsområde genom distinkta eller underförstådda antaganden om den sociala världens 
egenskaper och hur den kan undersökas. I varje enskilt fall av dessa fyra frågor går det att 
särskilja två olika kontraster. Intentionen med frågorna är att beskriva om forskaren ser 
världen som subjektiv (personlig) eller som objektiv (opersonlig). Dessa antaganden kommer 

                                                 
28 Management Magazine (2005)   
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till sist att resultera i en positionering i ett paradigm som beskriver fyra varierande filosofier 
om den samhällsvetenskapliga frågans natur och hur forskaren ser på världen.29  Jag 
förtydligar emellertid att jag inte på något sätt jämställer mig med en forskare. Trots detta har 
jag valt att besvara dessa fyra frågor i syfte att förtydliga mina antaganden i respektive fråga 
och beskriva, samt motivera, den filosofi som ligger till grund för hur jag ser på världen och 
som följaktligen också ligger till grund för studiens utformning. De fyra frågorna är; 
ontologiska frågor, epistemologiska frågor, frågor om mänskliga naturen och metodologiska 
frågor30.  
 

2.1.1 Den första frågan om ontologi 

Ontologiska antaganden behandlar frågeställningar om det finns en objektiv verklighet som är 
oberoende av vårt subjektiva medvetande och frågan blir om verkligheten har uppfattats som 
anonym (opersonlig) eller beroende av våra personliga antaganden.31 Realismen beskriver 
världen som att den består av hårda påtagliga strukturer och oavsett om vi erkänner dessa 
strukturer eller inte så existerar strukturerna och är motiverade. Kontrasten till realism är 
nominalism. Nominalister beskriver att världen bygger på antagandet om att världen är intern 
och består endast av namn, koncept och etiketter som används för att beskriva den sociala 
världen.32  
 
Jag anser att sanningen endast existerar i betraktarens öga, genom detta är verkligheten en 
produkt av individens personliga antaganden. En sanning som onekligen är influerad av andra 
individer genom vår uppväxt samt i samspelet med andra individer. Sanningen är också 
influerad av den miljö som individen lever och agerar i. Ett exempel på detta kan skådas i att, 
för att se om det existerar hinder för att tillämpa ABL, undersöks VD:s beskrivning av den 
praktiska innebörden av uppdraget. Jag betraktar även världen som anonym, genom att ABL 
finns som en påtaglig struktur i omgivningen även om individen inte erkänner denna struktur. 
Därmed är det möjligt att urskilja ett motsägande resonemang i frågan. Det objektiva 
argumentet bygger på att världen inte bara är personlig. Låt mig exemplifiera; om vi springer 
in i ett träd, gör det ont! Trädet existerar på så sätt inte enbart i individens tankevärd, då trädet 
kan bli högst påtaglig för en orienterare som tränar i skogen. Strukturen (ABL) bygger enligt 
studiens teori på det demokratiska samhällets gemensamma uppfattning om moral och etik 
och genom detta är det också en motiverad och påtaglig struktur33.  Då frågan yrkar på ett 
ställningstagande så anser jag att världen ser ut som den gör, emellertid kan personer urskilja 
och föredra världen på olika sätt och det är därigenom möjligt att se att sanningen endast 
existerar i betraktarens öga och individens personliga antaganden om koncept och etiketter. I 
alla fall existerar trädet och står där det står. Jag kan utifrån dessa antaganden om verkligheten 
inte ge ett definitivt ställningstagande och studien har inslag av både ett nominalistiskt och ett 
realistiskt angreppssätt. 
 
2.1.2 Den andra frågan om epistemologi 

Epistemologiska antagande behandlar frågeställningar om kunskapens grund. Frågan skall 
besvara hur forskaren betraktar världen och kommunicerar sin uppfattning till andra individer. 
Frågan förorsakar teorier om vilken kategori av kunskap som åstadkommits eller införskaffats 

                                                 
29 Burrell – Morgan (1979)  
30 Burrell – Morgan (1979) s. 1. 
31 Burrell – Morgan (1979) s. 1. 
32 Burrell – Morgan (1979) s. 4. 
33 Habermas (1995) se även Rawls (1993), Rawls (1996) och Rawls (2005) 
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samt om den kunskapen som förmedlas kan betraktas som sann eller falsk? I sanningens namn 
kräver förvisso det senare påståendet ett epistemologiskt ställningstagande i sig. 
Epistemologiska ställningstaganden skall dessutom besvara frågan om kunskapen är något 
som måste upplevas individuellt.34 Positivister söker förklara och förutse vad som händer 
genom att efterforska kausala samband mellan påtagliga delar av omgivningen. Kontrasten till 
positivister är anti-positivister. Anti-positivister antar att världen är i grunden relativistisk, 
vilket innebär att den endast kan betraktas och uppfattas genom att studera individer som står i 
direkt relation till verksamheten.35  
 
I studien betraktas vekligheten till viss del som en produkt av individens personliga 
antagande. Till följd av föregående uttalande kan världen, som den praktiskt ser ut, blott 
betraktas av den individ som befinner sig i världen och står i direkt relation till verksamheten. 
I studien eftersträvas en förståelse för VD:s praktiska situation, då VD i det här fallet är den 
person som står i direkt relation till verksamheten. Jag anser att kunskapen om uppdraget 
måste inhämtas direkt från VD för att betraktas som sanningsenlig, då det bara är en VD som 
kan beskriva vad uppdraget praktiskt innebär. I studien eftersöks också ett samband mellan ett 
påtagligt element, i studien ABL, och VD:s beskrivning av uppdraget vilket gör det möjligt att 
även se inslag av positivism i studiens angreppssätt på frågeställningen. På liknade sätt som i 
förgående fråga kan jag inte ge ett definitivt ställningstagande och studien har både inslag av 
ett anti-positivistiskt och ett positivistiskt angreppssätt. 
 
2.1.3 Den tredje frågan om den mänskliga naturen 

Antagandet om den mänskliga naturen behandlar frågeställningar om människans relation till 
sin omgivning. All samhällsvetenskaplig forskning grundas på ett antagande om den 
mänskliga naturen, då det är människor som är föremålet för undersökning. Under dessa 
förhållanden kan ett avståndsförhållande identifieras mellan individer som svarar slaviskt eller 
förutbestämt på situationer i den externa världen. Frågan vi ställs inför är om individens 
erfarenheter är en produkt av omgivningen eller om individen skapar sin egen omgivning. I 
denna frågeställning tillika med föregående återfinns en konflikt mellan den deterministiska 
och den voluntaristiska synen på människans natur.36 Debatten avser att förtydliga frågan om 
vad som reflekteras i en given social teori. Det deterministiska synsättet beskriver människans 
handlingar och handlingsalternativ som helt bestämda av den aktuella situationen. Kontrasten 
till deterministiska är voluntaristiska. Det voluntaristiska synsättet betraktar människan som 
självbestämmande med en egen fri vilja.37  
 
I studien betraktas den mänskliga naturen som en produkt av omgivningen där 
handlingsalternativen också är påverkade av den miljö vi befinner oss i, såväl som av den 
specifika situationen. I studien förnekas inte individens självbestämmande utan betraktar 
individens självbestämmande och VD:s beskrivning av uppdraget, som en produkt under och 
av de förutsättningarna som råder för bolagets verksamhet. Handlingar blir då beroende av 
den aktuella situationen samt ställs i relation till individens mål om vad som är ändamålsenligt 
utifrån givna preferenser, vilket är förenligt med den teori om lagen som applicerats i 
studien.38 Enklare uttryckt betraktas handlingar och handlingsalternativ som relaterade till 
situationen och målen. Utifrån detta antagande om den mänskliga naturen har studien ett 

                                                 
34 Burrell – Morgan (1979) s. 1 f. 
35 Burrell – Morgan (1979) s. 5. 
36 Burrell – Morgan (1979) s. 2. 
37 Burrell – Morgan (1979) s. 6. 
38 Habermas (1995)  
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deterministiskt angreppssätt. Förutsatt att lagar och normer (berättigade handlingsalternativ) 
är moraliskt (rätt eller rättvist och ligger i samtligas gemensamma intresse) och etiskt (gott 
och önskvärt för kollektivet) riktiga och pragmatiskt (ändamålsmässigt utifrån givna 
preferenser) riktigt. Normer kan även enligt den filosofi som presenterats inledningsvis i 
studien vara satta av bolagsledningen. Det krävs då också att dessa normer inte strider mot 
kraven som finns i samhället samt att de är möjliga att efterleva i praktiken.  
  
2.1.4 Den fjärde frågan om metodologier 

Antaganden om metodologier behandlar frågeställningar om huruvida forskaren betraktar 
världen som hård och påtaglig eller som mjuk och mindre påtaglig. I den hårda världen 
påträffas tydliga element och forskaren beskriver relationen mellan dessa element. Forskarens 
fokus ligger här på att identifiera element i omgivningen samt att beskriva relationen mellan 
dessa element. Ett perspektiv uttrycks som kraftfullt i sökandet efter universella sanningar 
som förklarar den verklighet som forskaren observerar. Det andra mjukare angreppssättet 
söker en förståelse för hur individer skapar och identifierar sig med den värld i vilken hon/han 
befinner sig.39 På liknande sätt som i tidigare frågeställningar urskiljs här två skilda 
angreppssätt på frågan där det ideografiska angreppssättet bygger på att forskaren endast kan 
förstå världen genom förstahandsinformation från objektet genom observation. Kontrasten till 
ideografiskt är nomotetiskt. Det nomotetiska alternativet fokuserar på betydelsen av att basera 
forskningen på enkäter, frågeformulär och forskningsprotokoll.40  
 
I studien söks en förståelse för hur individen identifierar och beskriver ett element i 
omgivningen, då studien syftar till att uppmärksamma ABL. ABL betraktas som ett påtagligt 
element i omgivningen som trädet kan göra sig påmint för orienteraren om hon/han väljer att 
inte se det på sitt träningspass i skogen, en liknelse till inledningen är det skadeståndsansvar 
som kan drabba personerna i ledningen om de negligerar reglerna i ABL41. Studiens 
undersökning bygger på ett förutbestämt frågeformulär, en intervjuguide, se bilaga 1, och det 
är möjligt att genom detta urskilja ett nomotetiskt angreppssätt. Trots det söks informationen 
från förstahandskällan i undersökningen, närmare bestämt VD själv. I undersökningen är 
intervjuguiden endast en del av den dialog som förs med VD, där VD erbjuds en möjlighet att 
före intervjutillfället sätta sig in i frågorna som ställs vid intervjun och kan förbereda sig för 
den diskussion som förts utifrån frågeställningarna. Efter intervjun erbjuds respondenten 
ytterligare en möjlighet att korrigera eventuella felaktiga tolkningar, tillsammans med en 
chans att ytterligare utveckla sitt resonemang kring frågorna. Utifrån detta antagande om hur 
forskaren betraktar världen, skall studien anses ha ett mera ideografiskt angreppssätt. 
 
Utifrån den positionering som fastställts i dessa fyra frågeställningar positioneras forskaren 
utifrån ett subjektivt eller objektivt angreppssätt på den samhällsvetenskapliga forskningen.42 
För att sammanfatta de fyra frågeställningarna har studien ett realistiskt och nominalistiskt, 
anti-positivistiskt och positivistiskt, deterministiskt och mera ideografiskt angreppssätt till 
samhällsvetenskaplig forskning. I de ställningstaganden, som konstaterats utifrån 
frågeställningarna, är studien positionerad mot ett mera subjektivt angreppssätt på den 
samhällsvetenskapliga forskningen43. Detta konkretiseras i studiens undersökning då VD:s 
uppdrag betraktas som personligt. Det demonstreras genom att information söks från 

                                                 
39 Burrell – Morgan (1979) s. 2 f. 
40 Burrell – Morgan (1979) s. 6 f. 
41 Dotevall (1999) 
42 Burrell – Morgan (1979) s. 3. 
43 Burrell – Morgan (1979) s. 3. 
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förstahandskällan det vill säga VD. Detta är förenligt med studiens undersökningsfråga som 
undersöker om det existerar hinder utifrån de praktiska förutsättningarna för VD, att mera 
aktivt stödja sig på ABL. Den andra delen av frågan som berör ABL skulle förespråka det mer 
objektiva argumentet. Enligt min mening blir den undersökning som också återfinns i studien 
nödvändig i syfte att skapa en djupare förståelse för VD:s uppdrag och för att se om det 
existerar hinder att utifrån de praktiska förutsättningar mer aktivt tillämpa ABL. Enklare 
uttryckt så undersöker jag i studien om den praktiska situationen balanserar med ABL:s bild 
av uppdraget. För att slutligen bestämma sitt angreppssätt bör forskaren ta ett sista 
ställningstagande hur hon/han ställer sig till radikal förändring kontra regularitet44.       
 

2.1.5 Radikal förändring kontra regularitet 

Radikal förändring söker förklaringar och motiveringar till radikala förändringar i djupgående 
strukturella konflikter. Radikal förändring söker också motiveringar till varför individerna 
skall lösgöra sig från strukturerna. Regularitet innebär å andra sidan att individerna är bundna 
av, och accepterar, de lagar som existerar och den sociala ordning som råder i samhället. 
Forskaren antar också enighet och lojalitet hos individerna och individernas accepterande av 
dessa förutsättningar.45  
 
Jag anser att individerna är bundna av, och accepterar, de lagar som existerar i samhället, ett 
antagande som bygger på förutsättningen att individerna lever och verkar i en demokrati. 
Därtill att lagarna som återfinns i ett demokratiskt samhälle inte strider mot samhällets krav 
på etik, moral och pragmatik. Studien har följaktligen en regulativ inriktning, vilket i viss mån 
överensstämmer med den teori som också tillämpas i studien. Teorin bygger på att individerna 
accepterar de regler och den sociala ordning som råder och på så sätt också förutsättningarna 
som finns i samhället, då individerna i det demokratiska samhället själva har skapat dessa 
förutsättningar46. Detta resulterar i en positionering för studiens ställningstagande, med 
utgångspunkt i paradigmet för samhällsforskning med en dragning åt det tolkande 
perspektivet,47 se figur 2.1, vilket också i hög grad representerar studiens angreppssätt i 
undersökningen. Det är ett angreppssätt som balanserar med studiens undersökningsfråga som 
är mer av explorativ art och inte söker universella sanningar, utan har en förståelsebaserad 
orientering och ansats.  
 
Att använda denna modell för att fastställa studiens positionering i paradigmet kan kanske 
upplevas komplicerat. Jag anser dock att detta är ett sätt att beskriva och motivera de 
grundläggande ställningstaganden och antaganden som undersökaren har om 
samhällsvetenskapen, i utbyte mot att enbart placera in sig i ett paradigm. Detta ger, enligt 
mig, en mer grundläggande förståelse för varför hon/han befinner sig i placeringen i 
paradigmet. Syftet med att besvara dessa frågor behöver inte vara att det skall utmynna i en 
ruta i ett paradigm utan det kan vara att åskådliggöra de antaganden som forskaren gör i 
utbyte mot att klassificera sig48. Genom att åskådliggöra de ställningstaganden som ligger till 
grund för mitt, och följaktligen också studiens paradigm, har jag åskådliggjort mitt synsätt på 
respektive frågeställning för att ge läsaren en möjlighet att känna till mina antaganden. 
Paradigmet som kan betraktas i figur 2.1, beskriver fyra olika filosofier om 
samhällsvetenskapen. De fyra filosofierna är radikala humanister, radikal strukturalister, 
                                                 
44 Burrell – Morgan (1979) s. 16 ff. 
45 Burrell – Morgan (1979) s. 16 ff. 
46 Habermas (1995) se även Rawls (1993), Rawls (1996) och Rawls (2005) 
47 Burrell – Morgan (1979) s. 20 ff. 
48 Deetz (1996) 
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tolkande och strukturella funktionalister och under figuren återfinns en kortfattad beskrivning 
av respektive filosofi49:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 2.1 Ett paradigm för samhällsforskning50   

 
 
Radikal humanister  fokuserar på individuella värderingar  
 
Radikal strukturalister  efterforskar frigörelse från regler och strukturer 
  
Tolkande  efterforskar en djupare förståelse  
 
Struktur funktionalister accepterar regler och strukturer   
 
Genom denna begreppsbestämning anser jag att det tolkande paradigmet balanserar väl med 
studiens undersökning samt hur den har utformats. Personligen anser jag dock att världen är 
något mer komplex för att ha möjlighet att placeras in i en ruta i ett paradigm. Därmed inte 
sagt att det inte är lämpligt att göra dessa ställningstaganden. Det tolkande perspektivet 
stämmer i hög grad för att beskriva det tillvägagångssätt som tillämpats på studiens 
undersökning i syfte att skapa en djupare förståelse för VD:s uppdrag. Genom att påstå att 
världen är mer komplex än just bara en ruta i ett paradigm så betraktar jag att jag kan finna 
vissa delar av samtliga perspektiv tillmötesgående, vilket jag också åskådliggör i figur 2.1 
med en färgskiftning. Där en mörkare färg betyder att jag i högre grad sympatisera med 
perspektivet. Ett exempel på detta är att i studien betraktas ABL som en motiverad struktur, 
på samma sätt som trädet, studien har följaktligen en realistisk inställning till ABL. Det är 
även möjligt att urskilja en funktionalistisk inställning till hur problemet angrips i studien. 
Med bakgrund i det senare så anser jag, bättre uttryckt, att jag i studien angriper en 

                                                 
49 Burrell – Morgan (1979) s. 20 ff. 
50 En reviderad version av Burrell och Morgans original, influerad av Deetz ,  Burrell – Morgan (1979) s. 22., 
Deetz (1996) s. 198.    
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funktionalistisk fråga ur ett tolkande perspektiv. I studien efterforskars en djupare förståelse 
för VD:s uppdrag för att urskilja om det existerar hinder för att acceptera reglerna i ABL.  

2.2 Tillämpad teori   

Den teori som appliceras i studien används främst för att beskriva lagens beståndsdelar och 
principer grundas på att individer i det demokratiska samhället själva skapar lagar genom 
aktiva diskussioner (diskurser). En förutsättning för demokratin är att denna typ av diskurser 
sanktioneras i samhället. Följden av detta är att individerna själva, genom demokrati, skapar 
sin egen rättvisa (lag). En lag som blir motiverad genom det gemensammas uppfattning om 
moral, etik och pragmatik. Lagen beskriver sedan accepterade handlingsalternativ för 
individerna genom normer.51 Studiens teori är med detta i beaktande också förenlig med det 
opersonliga argumentet som beskrevs i föregående del av kapitlet. Teorin bygger på ett 
demokratiskt samhälle som legitimerar eller enklare uttryckt erkänner dessa diskussioner som 
giltiga.52 Teorins förutsättning är också förenlig med de förutsättningar som råder för 
bolagsledning och individer i svenska aktiebolag då vi lever och verkar i demokratin Sverige.  
 
Studiens teori bygger på flera olika författares/filosofers argument och enskildas argument 
betraktas inte i studiens alla delar som en tillfredsställande motivering. För att påvisa olika 
synsätt/argument har flera författares argumentation studerats innan de sedan applicerats i 
studien. Ett exempel på detta kan skådas i valet av teori som i huvudsak bygger på Habermas 
och Rawls olika teorier. På samma sätt som ett mynt har två sidor kan vi betrakta det 
demokratiska samhället med en vänster- och högersida, borträknat extremisterna. Av den 
anledningen bygger teorin, i huvudsak, på tankar från dessa båda filosofer. Då Rawls, enligt 
min mening, kan tänkas representera en mer högerbetonad politisk läggning av de två och 
Habermas en mera vänsterbetonad, så har jag i studien ansträngt mig för att ta hänsyn till två 
av de olika politiska ideologierna i en demokrati. I studien betraktas ABL som en motiverad 
struktur. Då lagen enligt denna teori bygger på kollektivets gemensamma uppfattning om 
moral, etik och pragmatik53. Där jag ser pragmatiken som en viktig faktor som motiverar 
varför vi skall stödja oss på ABL för vägledning, vilket också är min utgångspunkt och 
motivering av teori samt grunden för undersökningens urval.   
 
I studiens teori beskrivs också att handlingsalternativ som inte överensstämmer med lagen 
inte under alla omständigheter, är att betrakta som felaktiga då de fortfarande kan vara goda 
även om de avviker från lagen.54 Det är även möjligt att urskilja en motivation för det 
tolkande perspektivet då lagen inte alltid kan betraktas som en absolut sanning, och gräns för 
vilket handlingsalternativ eller handling som erfordras ställt i relation till målen. Genom dessa 
exempel demonstreras att valet av studiens teori också är förenligt med studiens synsätt på 
den samhällsvetenskapliga forskningen, vilket uttrycks i det tolkande och det funktionalistiska 
perspektivet i paradigmet för samhällsforskning. Med stöd av detta är det inte, enligt min 
mening, omöjligt att urskilja en liknande placering i paradigmet för Habermas och Rawls och 
även en motivering för att min placering skulle vara förenlig med den teori som applicerats i 
studien.   

                                                 
51 Habermas (1995) se även Rawls (1993), Rawls (1996) och Rawls (2005)  
52 Habermas (1995) 
53 Habermas (1995) 
54 Rawls (1993) s. 177 ff.  
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2.3 Datainsamling 

Studien består av data från intervjuer och juridisk-, ekonomisk- och filosofisk litteratur samt 
lagstiftning och forskningsartiklar som i stor utsträckning är hämtade från förstahandskällan. 
Inlednings- och avslutningsvis återfinns också några enstaka debattartiklar från dagspressen. I 
studien utgår jag från ABL 2005:551, vilken gäller från första januari 200655. Genom att 
betrakta frågeställningen utifrån bestämmelserna i den reformerade ABL, är det förenligt med 
studiens teori om att lagar som är ologiska eller osanna måste reformeras.56 Genom att utgå 
från ABL 2005:551 har studien anpassats efter den mest aktuella lagstiftning som finns att 
tillgå, vilket också är en motivering för studiens aktualitet. Beskrivningen bygger i stor 
utsträckning på Torsten Sandströms bok, då den beskriver innehållet i den reformerade 
aktiebolagslagen57. Vissa avsteg har dock gjorts från Sandströms bok, i syfte att förtydliga 
begrepp i lagen, avsteg som kan motiveras genom att denna princip också återfinns i tidigare 
utgåvor av ABL.58  
 
På liknande sätt är intervjuerna hämtade direkt från förstahandskällan genom en personlig 
intervju med VD. Ett tillvägagångssätt som också är förenligt med studiens filosofi om 
samhällsvetenskapen. I kapitlet som presenterar intervjuerna, ges först en kort beskrivning av 
respektive bolag och VD:s bakgrund därefter  beskrivs VD:s syn på uppdraget. Beskrivningen 
av bolaget avser att ge läsaren en indikation av omfattningen, av respektive respondents 
uppdrag i bolaget. Urvalet har skett utifrån kriteriet att det skall vara aktiva VD:ar i Svenska 
publika aktiebolag, och urvalet har skett på kriteriet att respondenterna tillfrågats om detta. 
Urvalet har även baserats på olika pragmatiska förutsättningar för uppdraget, till exempel 
olika branscher (produktions-, försäljnings- och tjänstebranschen), då även pragmatiken är en 
del av lagen och förenligt med studiens teori59. 
 
Respondenterna har sedan deltagit i undersökningen med utgångspunkt i att de känt till 
villkoren för undersökningen. Studien inriktas på publika aktiebolag då det i allmänhet är 
denna bolagstyp som har flera ägare60. Ett urval som, enligt mig är att föredra och dessutom 
förenligt med studiens förutsättning, då bolagsledningen studeras utifrån att de förvaltar 
ägarnas tillgångar. Under rådande förutsättning är det, enlig min mening, att föredra att inrikta 
sig på publika aktiebolag. Urvalet av respondenter har skett i syfte att skapa en intressant mix 
av personer på VD-poster. Mixen omfattar bolag som är verksamma i olika branscher och i 
olika faser av sin utveckling och med olika omsättning, antal anställda samt geografisk 
placering och ägarförhållanden. Urvalet för studien har skett i syfte att skapa en studie av fall 
som beskriver olika förutsättningar, samt består av personer med olika bakgrund. Genom 
urvalet har en förståelse för uppdraget också sökts ifrån olika perspektiv. Ett tillvägagångssätt 
som jag anser är en styrkande faktor för att belysa ABL:s tillämpbarhet utifrån det begränsade 
antalet intervjuer som verkställts i studien. Urvalet är likaså förenligt med att belysa olika 
pragmatiska förutsättningar för VD-uppdraget. Med bakgrund i det senare presenteras en 
inledande del till intervjun som beskriver bolaget och respondenten, med avsikt att skapa en 
djupare förståelse för just det studerade fallet och de förutsättningar som råder i den specifika 
situationen. Genom att använda en intervjuguide, vilken återfinns i bilaga 1 så har 
respondenterna erbjudits en möjlighet att på förhand sätta sig in i de frågor som intervjuerna 

                                                 
55 Sandström (2005)  
56 Rawls (1996) s. 25 ff. 
57 Sandström (2005)  
58 Rodhe (1993)  
59 Habermas (1995) 
60 Sandström (2005) 
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bygger på, samt syftet med undersökningen. Det är möjligt att betrakta detta som en negativ 
faktor i sökandet efter sanna svar, emellertid så eftersträvar jag i studien en förståelse och 
betraktar detta som ett sätt att nå en djupare förståelse.   
 
Att använda en intervjuguide ser jag som en möjlighet för att få ett bättre underlag för den 
diskussion som förts i samband med intervjun. Resultatet av detta blir att jag har ansett att 
fördelarna överväger nackdelarna och det skall, enligt min mening, inte betraktas som en 
kvalitetssänkande åtgärd. Tillvägagångssättet skall däremot betraktas som en åtgärd som 
medverkat till att den förutbestämda intervjutiden utnyttjats så effektivt som möjligt, då en 
förutbestämd tid har upplevts som en möjlighet att få tillfället att intervjua personerna i 
undersökningen och samtliga intervjuer har tagit mellan 35-45 minuter. Att också förtydliga 
hur materialet skall hanteras i studien har uppfattats som en faktor som skapat större tillförlit 
och medfört en mera öppen diskussion i samband med intervjun. Diskussionen har utformats 
enligt följande. Efter intervjutillfället har intervjuerna skrivits rent utifrån min tolkning och 
den inspelning som gjorts vid intervjutillfället. Efter denna tolkning så har det förts ytterligare 
en diskussion där respondenten erbjudits en möjlighet att korrigera eventuella felaktiga 
tolkningar samt givits chansen att ytterligare utveckla sitt resonemang. Detta har inte skett i 
någon stor utsträckning utan i två av fallen har det rört sig om något enstaka ord eller någon 
siffra som har korrigerats. Summerat skall detta betraktas som åtgärder för att skapa en hög 
tillförlitlighet och att redovisa ett korrekt material under de förutsättningar som råder för 
studien. 

2.4 Analysmodell   

Studiens undersökningsfråga är om det existerar hinder att i praktiken mer aktivt stödja sig på 
ABL i samband med VD:s uppdrag. Analysen skall undersöka om det påträffas analogier 
mellan denna praktiska beskrivning och ABL. I analysen utgår jag från en tolkning av vad 
VD-uppdraget praktiskt innebär, utifrån de olika förutsättningarna som beskrivits i urvalet och 
analysen är i huvudsak utformad kring följande frågeställningar: 
 

- Vad innebär VD-uppdraget praktiskt?  
  
- Vilka uttryck för ABL:s beskrivning av förvaltningen påträffas i respondenternas 

berättelse av VD-uppdragets praktiska innebörd?  
 
Den första frågan presenteras som en sammanfattning av de beskrivningar som 
respondenterna återgivit i studiens empiriska del och som presenteras som enskilda fall. Den 
andra frågan söker analogier med ABL:s beskrivning av förvaltningen av bolaget. Frågorna 
har för avsikt att besvara studiens undersökningsfråga om det existerar hinder för att stödja sig 
på ABL.  
 
Genom att först presentera fallen var för sig och sedan sammanfatta de olika fallen i 
inledningen till studiens analys, erbjuds läsaren själv en möjlighet att betrakta hur intervjuerna 
analyserats i studien vilket enligt min mening, är att föredra då det även ger läsaren en 
möjlighet att skapa en djupare förståelse för det enskilda fallet samt en möjlighet att själv 
bedöma analysens och studiens tillförlitlighet.  
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2.5 Tillförlitlighet 

Studiens teori är, med vissa undantag, exempelvis delen om Aristoteles, hämtad från 
ursprungskällan. Ett tillvägagångssätt som jag valt för att minska risken för att andras 
tolkningar och den eventuella synergieffekt som det skulle få för studien, vilket också gäller 
studiens undersökning. I undersökningen betraktas kunskapen om uppdraget som att den 
endast kan hänföras till individen och hämtas från förstahandskällan. Studien efterforskar 
emellertid, genom att undersöka flera fall, eventuella gemensamma drag. Den gemensamma 
berättelsen beträffande bolagets förvaltning ställs sedan mot reglerna i ABL för att undersöka 
möjligheten att tillämpa ABL mer aktivt i samband med uppdraget. Vid bearbetningen av 
insamlade data finns det, med anledning av studiens syfte och undersökningsmetod, ett behov 
av att göra tolkningar av materialet. Dessa tolkningar har inslag av subjektivitet och är 
påverkade av mina personliga värderingar vilket jag anser är oundvikligt, men också 
nödvändigt, för att nå en djupare förståelse. Genom att redogöra för mitt förhållningssätt till 
samhällsvetenskapen, samt hur materialet har hanterats, erbjuds läsaren själv en möjlighet att 
bedöma om den kunskap som studien förmedlar är att betrakta som sann eller som falsk. Än 
en gång är det möjligt att se att sanningen, eller förnuftet som att den endast existerar i 
betraktarens (läsarens) öga, då endast läsaren kan bedöma om kunskapen är sann eller falsk. 
En bedömning som kanske inte alltid är subjektiv, då det är möjligt att se att individen inte 
alltid kan få sin önska igenom ett fenomen som också kan skådas i nedanstående citat, hämtat 
från professor Karl E. Weick, Ohio State University:61  
 

”Sense is in the eyes of the beholders, but beholders vote and the majority rules.” (Weick 1995) 
 
I samband med mitt tillvägagångssätt har jag beskrivit olika åtgärder som utförts med avsikten 
att stärka undersökningens resultat även om så är fallet, så tvivlar jag på den fullständigt 
rättvisande undersökningens existens. En förklaring till dessa avvikelser kan återfinnas i 
Argyris och Donalds Schöns distinktion mellan uttalade teorier om handlingar, det vill säga 
det som vi säger att vi gör, och det vi faktiskt gör, vilket de benämner ”Theories in use” 62. 
Dessa ”Theories in use” 63 är de teorier som informerar oss om våra handlingar och handlar 
om hur vi beter oss. De flesta individer som har studerats är inte själva medvetna om de fall 
där deras, ”theories in use” 64, inte överensstämmer med deras uttalade värderingar.65 
Någonting jag ser som en faktor som kan bidra till en avvikelse i studiens undersökning.  
 
Studien bygger på en teori om att lagen kan betraktas som ett uttryck för moral och etik i det 
demokratiska samhället. Denna argumentation utgår ifrån filosofer och deras resonemang om 
rättens roll, och studien beskriver även kortfattat begreppen moral, etik och normer. Studien 
består dessutom av juridik. Av den anledningen redogörs för den litteratur och de 
forskningsartiklar som jag har tagit del av i samband med undersökningsområdet, se litteratur 
och källförteckningen, även om samtliga böcker inte återfinns i fotnoter. En åtgärd som avser 
att påvisa i vilken utsträckning andra infallsvinklar på området studerats, då dessa 
infallsvinklar också inverkat på studiens utformning. Det är inte endast en uppräkning av 
litteratur, utan litteratur som kan återfinnas i källförteckningen i en promemoria (PM) jag 
författat på D-nivå, med titeln: Vägen mellan etiken och aktiebolagslagen, i samband med 
styrelsens och VD:s uppdrag i svenska Aktiebolag. Vilket presenteras med avsikt att ge 
                                                 
61 Weick (1995) s. 6.  
62 Argyris, C. (1999) s. 395 ff. 
63 Argyris, C. (1999) s. 395 ff. 
64 Argyris, C. (1999) s. 395 ff. 
65 Argyris, C. (1999) s. 395 ff. 
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läsaren ytterligare en möjlighet att bedöma i vilken utsträckning undersökningsområdet har 
studerats. Mitt material har också kritiskt setts över av andra personer genom opposition, 
vilket kan bidra till att studiens tillförlitlighet stärkts samt att eventuella feltolkningar av 
källor beaktats.  Detta har inte skett i större utsträckning, utan det har främst handlat om 
enstaka ordalydelser. Likväl är de fel eller feltolkningar som återfinns i materialet mina och 
kan inte hänföras till andra.    

2.6 Metodkritik    

Det är enligt min mening inte möjligt att göra en heltäckande studie av undersökningsområdet 
om inte varje enskild VD i varje publikt aktiebolag tillfrågats och kanske inte ens då? Av den 
anledningen är det viktigt att förtydliga att det inte varit min avsikt att använda 
undersökningen som grund för ett generellt påstående, då intentionen med studien är att den 
skall fungera som en prolog. Det är också möjligt att se en eventuell brist i mitt urval då jag 
inte intervjuat någon börs-VD, detta är, enligt mig, ingen brist då tanken är att 
undersökningen skall fungera som en prolog för att se om det existerar praktiska hinder att 
mera aktivt tillämpa lagstiftningen, utifrån en undersökning av de praktiska förutsättningarna 
för VD:s uppdrag. Studien är genom detta påstående av en mer explorativ art och söker inte 
universella sanningar, utan skall fungera som ett underlag för diskussion alternativt fortsatta 
studier. Ett förtydligande beträffande studiens juridiska ambition är också nödvändigt. I 
studien beskrivs vad som krävs av förvaltningen för ledningen, ur ett juridiskt perspektiv, 
tillsammans med en introduktion för bolagsorganens respektive uppgifter och aktiebolagets 
konstruktion. Detta är, och skall, betraktas som en kortfattad introduktion inför begreppen och 
inte som en uttömmande förklaring, då en uttömmande förklaring sträcker sig vida utanför 
ramarna för vad som innefattas av denna studie, om en sådan är möjlig. Detsamma gäller 
begreppen moral, etik, pragmatik och normer då en fullständig förklaring, om en sådan även i 
detta fall är möjlig, är alltför omfattande för att rymmas i inom ramarna för studien.  
 
Anonymitet eller om man så vill kodning av intervjuerna, var ett annat alternativ som 
övervägdes under intervjuprocessen. Då studien söker sin förklaring till om det är möjligt att 
tillämpa ABL utifrån olika pragmatiska förutsättningar, så hade det enligt min mening, i 
slutändan, varit uppenbart vem som sagt vad. Att inte koda materialet har inte upplevts som 
en faktor som hämmat individen då respondenterna genom intervjuguiden känt till hur 
materialet sedan skulle hanteras i studien och undersökningen inte berört några 
bolagsspecifika hemligheter. Med bakgrund av detta så har kodning av intervjuerna inte ägt 
rum. VD företräder också vanligtvis bolaget utåt,66 och är av den anledningen vana vid en viss 
offentlighet och ingen av respondenterna har heller önskat att vara anonym. Alternativt skulle 
studien också ha kunnat avgränsas till en viss bransch. Att avgränsa sig till en viss bransch 
skulle inte medfört möjligheten att studera ABL:s tillämpbarhet på ett bredare område, då 
studien består endast av tre intervjuer. Detta skulle inte heller ha ökat möjligheten att 
generalisera studiens resultat, då undersökningen även i detta fall sannolikt skulle innefatta en 
liten del av branschen. Med detta i betraktelse anser jag att mitt tillvägagångssätt gett en större 
bredd till studiens undersökning.     
 
För uppgiften erhölls även en tidsram, vilken ger en begränsning att studera en bestämd 
frågeställning vid en viss tidpunkt, ställt mot att studera frågeställningen över ett längre 
tidsintervall. Med bakgrund av detta anser jag inte att frågeställningen behöver studeras över 
en längre tid, då syftet är att uppmärksamma, och inte att undersöka en långsiktig utveckling. 
Detta är också förenligt med studiens syfte, att belysa ABL i samband med etikdebatten. Det 
                                                 
66 Sandström (2005)  
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skall på liknande sätt understrykas att den teori som studien utgår ifrån inte är den enda inom 
detta område. Moral, etik och lag och sambandet mellan dessa kan ses ur andra perspektiv än 
det som tillämpats i studien, vilket innebär att det även existerar andra definitioner av 
begreppen, om en annan teori utsetts och applicerats som utgångspunkt för studien så hade 
eventuellt resultatet utfallit annorlunda. Då studiens teoretiska utgångspunkt också förändrats 
något under dessa 10 veckor så har också några av de frågor som återfinns i intervjuguiden 
(fråga 3, 4, 7 och 8) också delvis förlorat sin relation till studiens teori. Dock har jag valt att 
behålla dessa frågor då jag fortfarande anser att dessa frågor är intressanta för 
undersökningsområdet, samt för att se hur personer som är aktiva på VD-poster resonerar 
kring dessa frågor, då en del av dessa frågor beskrivs i inledningen till studien.      
 
Avslutningsvis vill jag förtydliga att detta är en explorativ studie med syfte att belysa, och inte 
att påvisa. Genom detta har jag försökt att belysa och undersöka problemställningen utifrån 
flera olika perspektiv. Att avgränsa mig till en viss bransch skulle möjligen ha varit att föredra 
om syftet istället varit att påvisa och inte att belysa. Av den anledningen skall det anses som 
att frågeställningen belysts utifrån olika geografiska områden, branscher och 
verksamhetsområden, i bolag i olika faser av utveckling, olika nivåer av omsättning, antal 
anställda samt de eventuella variationer som på så sätt följer med VD-uppdraget i de olika 
bolagen.   
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3 En teori om lagen 
 
 
Rättvisan eller lagen är den främsta dygden för samhällets institutioner enligt Rawls, på 
samma sätt som sanningen är den främsta dygden för ett tankesystem. Vilket Rawls 
exemplifierar genom, hur elegant och logisk en ekonomisk teori än är måste den förkastas 
eller omarbetas om den är inte är logisk. På liknande sätt måste lagar reformeras eller avvisas 
om de är orättvisa. En felaktig teori tillåts endast i frånvaron av en bättre eller 
sanningsenligare teori. Med beaktande av det senare påståendet tolereras endast en lag som är 
omoralisk eller oetisk, om den är nödvändig för att undvika en större orättvisa.67 Studien utgår 
från den reformerade aktiebolagslagen och genom det är också studien förenad med Rawls 
teori om reformerade lagar. I Rawls teorier är makt och privilegier som medför auktoritet, 
knutna till befattningar förknippade med ansvar.68 På liknande sätt beskriver Habermas att 
lagen ger oss direktiv om vilket beteende som kan förknippas med individens sociala 
ställning.69 Teorierna är på så sätt också förenliga med ABL:s beskrivning om att ett uppdrag i 
bolagsledningen också är förknippat med ett ansvar.70  

3.1 Lagens beståndsdelar     

Habermas utgångspunkt är att moderna lagar kännetecknas av ett spänningsförhållande 
mellan rättens, å ena sidan positivitet och å andra sidan tvingande karaktär, och å andra sidan 
rättens anspråk på legitimitet (giltighet)71. Rätten betraktas som det centrala mediet för social 
sammanslutning i samhället, där rätten stabiliserar ömsesidiga beteendeförväntningar. I det 
moderna samhället är inte en hänvisning till Guds vilja tillräcklig för att garantera rättens 
efterlevnad. För att rättsnormer skall fylla sin funktion är det inte tillräckligt att rättens 
efterlevnad garanteras endast genom hot om sanktioner eller påföljder. Om den normala 
inställningen till lagarna var att betrakta lagen som uteslutande restriktioner, vilka det är klokt 
att följa endast av strategiska skäl, skulle rättsordningen i grunden vara instabil. I ett sådant 
fall kan det vara både klokt och möjligt att undvika reglerna då chansen att bli upptäckt är 
liten. För att rättsnormer skall erkännas som giltiga måste de också vara möjliga att efterleva i 
praktiken för att erkännas som berättigade. Rätten skall i det moderna samhället vila på 
grunder som individerna också kan acceptera och finna acceptabla för att rätten skall anses 
som legitim (berättigad).72  
 
Den tes som Habermas utvecklar bygger på att lagen utvecklas genom demokratiska beslut 
vilket säkerställer rättens efterlevnad. Hans teori utgår från idéen om en rationell 
kommunikation (kommunikativ rationalitet) som skapas i samförstånd mellan individer i olika 
typer av diskurser. Habermas beskriver att en av demokratins grundprinciper är att vi kan 
återfinna accepterade handlingsnormer i rättsform, vilka är giltiga en viss tid och för ett visst 
rum, eller ett visst demografiskt område. I demokratiprincipen är det endast lagar som kan 
göra anspråk på legitim giltighet som en diskurativ rättskapande process, vilken kan vinna 
uppslutning från alla medlemmar i rättsgemenskapen. Demokratiprincipen uttrycker, med 
andra ord, idealiserade förutsättningar som utgör grunden för förväntade resultat. Resultaten i 

                                                 
67 Rawls (1996) s. 25 ff. 
68 Rawls (2005) s. 91. 
69 Habermas (1995) s. 7 ff. 
70 Sandström (2005) 
71 Svenska Akademin (1999) 
72 Habermas (1995) s. 7 ff. 
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sin tur bygger på de bästa tillgängliga argumenten och är av den anledningen värda att 
respektera och att visa respekt. En diskursiv legitimering av rättsnormer reser olika typer av 
frågeställningar beroende på vad som rätten skall reglera. Lagstiftningen är av den orsaken 
tvingad att innefattas av olika typer av diskurser och kompromissinriktade förhandlingar som 
inte kan regleras generellt.73 Legitima diskurser förutsätter i sin tur att spelreglerna för en 
rättvis behandling fastställs av intressenterna. Habermas beskriver dessa tre typer av 
diskurser/frågeställningar som rättsreglerna bygger på enligt följande:74  
 
 
Moraliska diskurser  om vad som är rättvist eller det rätta. Moraliska diskurser kan 

avgöras genom att betrakta vad som är gott för alla och som ligger 
i allas intresse trots mångfalden av uppfattningar om det rätta.   

 
Etiska diskurser  om vad som är gott och önskvärt för kollektivet. Etiska diskurser 

syftar till att klargöra värdefrågor om vad som är gott och 
värdefullt. 

 
Pragmatiska diskurser om vad som är ändamålsmässigt. I en pragmatisk diskurs är 

argument relaterat till erfarenhetsmässig information till givna 
preferenser om målsättningar som värderar konsekvenserna av 
alternativa beslut.  

 
 
För rättsnormer gäller enligt Habermas, att deras giltighet skall stödjas på samtliga av dessa 
tre diskurser och att de sker under rättvist reglerade överläggningar, där de moraliska 
normerna har en speciell status. Även om rättsnormer är alltför konkreta för att enbart kunna 
motiveras av moraliska principer, så måste det existera ett samband mellan moral och 
rättsprinciper för att de skall kunna betraktas som legitima av samhället. I Habermas teori är 
en rättsordning i normativ mening bunden till, och inte möjlig, utan en demokrati. Det är en 
förutsättning för rättsstaten, att medborgarna erkänner varandra som fria och jämlika för att 
kunna reglera sin samlevnad rättsligt. Detta är en grundprincip för en legitim rättsordning, 
som Kant formulerade det, och som även följer enligt Habermas resonemang om 
diskursprincipens användning på rättsformen. Habermas tes är således att det finns ett 
samband mellan rättsstat och demokrati och det existerar ett inre samband mellan moraliska, 
etiska och pragmatiska diskurser och lag.75  
 

3.1.1 Moral  

Moral härstammar från det grekiska ordet mores som betyder sedvänjor eller 
uppföranderegler.76 I förhållandet mellan moral och lag utgår Habermas från en förståndig 
kollektiv viljebindning. Han beskriver att i en demokrati institutionaliserar en sådan 
viljebindning i den lag som återfinns i det demokratiska samhället. I detta sammanhang 
uppstår det en lucka, som endast kan täppas till genom att det praktiska förnuftet inte stannar 
vid moralen, utan blir en del av lagstiftningen.77 Med den kommunikativa viljebindningen 
åsyftas en gemensam och reflektiv ansträngning i syfte att lösa problem med samordningen av 
                                                 
73 Habermas (1995) s. 7 ff. 
74 Habermas (1995) s. 9. 
75 Habermas (1995) s. 9 ff. 
76 Brytting (1998) s. 26 ff. 
77 Habermas (1995) s. 33 ff. 
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handlingar. Problemet existerar främst i två olika typer. Den första är en konflikt som uppstår 
genom att individuella mål i vissa fall kan vara oförenliga med kollektiva mål. Den andra 
typen av konflikt uppstår när grupper genom diskussioner skall komma överens om de 
kollektiva målen. Här ställs individen inför frågeställningar om vilka regler vi skall leva efter, 
vilka mål skall vi uppnå, samt på vilket sätt målen skall uppnås där svaren på 
frågeställningarna består av kompromisser sammanlänkade av gemensamma intressen, i 
frågeställningar som berör moral etik och pragmatik.78 Normativa lösningar under sådana 
förhållanden, är att finna allmänna uttryck för den gemensamma viljan under ett frivilligt 
medgivande från individerna. Normer som är grundade på dessa förutsättningar uttrycker att 
vår skyldighet är att uppföra oss i överensstämmelse med dessa normer, då de i sin tur 
överensstämmer med samhällets gemensamma intressen, där förhandlingar och kompromisser 
utgör kärnan för samhällets uppfattning om berättigade handlingsalternativ. Normernas 
giltighet prövas sedan genom hur våra moraliska diskurser tillåter att dessa normer efterlevs, 
där de moraliskt giltiga normerna sedan kan omvandlas till rättsligt bindande normer. 
Rättsliga normerna blir då ett uttryck för samhällets gemensamma uppfattning om moral och 
berättigade handlingar, där moral och lag har ett gemensamt intresse i att reglera samlevnaden 
och tillvarata alla berördas intressen.79 Resonemanget inom den praktiska filosofin håller fast 
vid ett inre samband mellan rättvisa och solidaritet i samhället. Resonemanget visar också att 
moralprincipens innebörd kan förklaras utifrån förutsättningarna för ett resonemang där den 
moraliska aspekten möjliggör en opartisk bedömning av praktiska frågor. Den moraliska 
aspekten kan ges olika tolkningar, men den kan inte vara emotionell då den grundas i en 
rationell diskurs. Där resonemanget tränger sig på var och en och ligger till grund för 
individens handlande.80   
 
3.1.2 Etik 

Etik härstammar från det grekiska ordet ethos som betyder sedvana, men ursprungligen även 
karaktär.81 En aktör utgår från sina egna preferenser och mål när hon/han ställs inför en 
praktisk uppgift. Aristoteles ansåg av den orsaken att den enskildes etos är inbäddad i 
medborgarnas gemenskap. De etiska frågorna går i en annan riktning än de moraliska, då 
regleringen av individuella handlingskonflikter uppstår i motstridiga situationer. Dessa 
handlingsregler avlastar aktören från svårigheter i vardagliga beslut. Etiska frågor speglar 
istället karaktär och livsföring. I situationen går det att skilja på vad som är gott för mig, som 
individ, och vad som är rätt och efterlevs av var och en, som en allmän lag. Det första fallet 
beskriver ett exempel på ett etiskt övervägande och det andra ett exempel på ett moraliskt 
övervägande. Etik är, enligt Aristoteles, i något större utsträckning individuell i jämförelse 
med moral som riktar sig till det gemensammas bästa, där frågan för individen blir, vad bör 
jag göra, givet en specifik situation? Moral och etik har dock ett gemensamt intresse som 
vänder sig till det praktiska förnuftet som skall besvara frågan om det ändamålsenliga, det 
goda eller det rätta, i förhållande till ett givet mål och handlingsfrihet för individen.82 I Rawls 
teori om det goda som etik och det rätta som moral, beskrivs att prioriteringen mellan det 
goda och det rätta stundtals kan ge upphov till missförstånd. Det kanske är så att begreppet det 
rätta inte alltid kan användas för att beskriva vad som är det goda. Genom förnuftet gör vi vår 
bedömning av rätt och gott och det existerar inte någon universell sanning när det gäller just 
rätt och gott, utan det rör sig om ett ömsesidigt utbyte mellan det goda, det rätta och lagen, i 

                                                 
78 Habermas (1995) s. 30. 
79 Habermas (1995) s. 33 ff. 
80 Habermas (1995) s. 15 ff. 
81 Brytting (1998) s. 26 ff. 
82 Habermas (1995) s. 20 ff. 
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syfte att åstadkomma en accepterad lösning. Det är ett förhållande som lagen inte förnekar, 
utan snarare försöker att tillämpa genom idéer om det goda som återfinns i rättens utformning. 
I rättvisans förutsättningar beskrivs möjliga inskränkningar för individens handlingsalternativ. 
Då rättvisan ger begränsningar och det goda visar på vad vi bör göra, kan inte rättvisan i alla 
avseenden vara för snävt avgränsad. Lagen är då skyldig att kvarlämna ett utrymme för 
individernas tolkning. I detta utrymme kan det goda stundtals vara den rationella lösningen på 
ett eventuellt dilemma mellan det goda och det rätta i lagens bemärkelse. Rawls beskriver 
grunderna för det goda genom följande punkter;83 
 

– grundläggande rättigheter och friheter för individer 
 

– frihet för individer att förflytta sig och ett fritt val av arbetet 
 

– makt och mål är åtföljt av ansvarstagande 
 

– inkomst och välfärd 
 

– den grundläggande idén om självrespekt 
 

3.1.3 Pragmatik 

Pragmatiska diskurser grundas på vad som är ändamålsenligt utifrån givna preferenser. 
Pragmatiken avser att besvara frågan vad aktören skall göra, givet en specifik situation och 
givna preferenser, samt målsättningar från samhällets aspekter.84 Praktiska problem tränger 
sig på oss i olika situationer och måste behandlas, annars uppstår oangenäma konsekvenser. 
Exempelvis vad vi skall göra om vår cykel som vi använder dagligen går sönder eller när vi 
får hälsoproblem, eller om vi saknar pengar för att tillfredställa bestämda önskningar. I dessa 
situationer söker individen skäl till ett förnuftigt val mellan olika handlingsmöjligheter i 
förhållande till den uppgift vi skall eller måste lösa, för att uppnå vårt mål. Målen kan också 
bli problematiska till exempel om en förutbestämd semesterplan inte går att genomföra på 
grund av ekonomiska hinder. Målen kan även åskådliggöras genom att vi ibland behöver välja 
mellan olika mål, exempelvis om vi skall åka på semester till Shanghai eller New York. Ännu 
en gång så söker vi ett skäl för ett förnuftigt val, denna gång mellan målen. Exemplen avser 
att skildra att oberoende av om vi väljer mellan olika handlingsalternativ, eller mellan olika 
mål, kommer det rationella i respektive alternativ att avgöras av vad individen vill uppnå och 
betraktar som den rationella lösningen. Det handlar om ett rationellt val av medel enligt givna 
mål, eller en rationell avvägning mellan mål, utifrån rådande förutsättningar. Det praktiska 
förnuftet siktar inte bara till det tänkbara alternativet, eller det ändamålsenliga, utan också till 
det goda alternativet vilket är rätt för oss som individ. Exempelvis om valet står mellan att 
utbilda sig till företagsekonom eller präst så kan valet enklare avgöras, när man besvarat 
frågan om vem man är och vad man vill åstadkomma med sitt liv. Då det finns skillnader 
mellan att vara präst eller ekonom kan frågan lättare besvaras när man har kännedom om vem 
man är och vem man vill vara.85 
 
Enligt Habermas så krävs att lagen skall stödjas på samtliga av dessa tre typer av diskurser för 
att de skall vara att betraktats som giltiga. Inledningsvis i kapitlet beskrevs att, för att 

                                                 
83 Rawls (1993) s. 177 ff.  
84 Habermas (1995) s. 7 ff. 
85 Habermas (1995) s. 15 ff. 
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rättsnormer skall erkännas som giltiga och berättigade måste de också vara möjliga att 
efterleva i praktiken.86 I samband med det senare tar studiens undersökning vid. Studiens 
undersökning avser att söka analogier mellan ABL:s beskrivning av uppdraget och VD:s 
praktiska situation, med avsikt att se om det existerar hinder för att stödja sig på de normer 
som återfinns i ABL. Först erbjuds emellertid en kort introduktion till begreppet normer.   

3.2 Normer  

Normer är förväntningar som uppmanar oss att handla eller tänka på ett visst sätt i en specifik 
situation. Normer kan vara etiska, moraliska, juridiska och sociala. De kan också vara 
formella, informella, generella eller beskriva mer specifikt hur vi skall handla i en speciell 
situation. Ett exempel på sociala normer som är informella kan vara de normer som är satta av 
bolagsledningen.87 Den formella skillnaden mellan juridiska, moraliska och etiska normer är 
att de juridiska normerna uttrycks i lag. Lagen kan då medföra att moralen och etiken blir 
enklare att följa i praktiken.88 De formella normerna stiftas, antas eller tillkommer genom 
formella beslut. För att dessa normer skall bli giltiga krävs det också att det stiftande organet 
uppfyller vissa krav för att normerna skall bli giltiga. Beslutet skall ligga inom organets 
mandat och ledamöterna skall utses på ett korrekt sätt. Det är vanligast att dessa formella 
normer avgränsas till ett specifikt demografiskt område och även i vissa fall en speciell tid. En 
frekvent förekommande åsikt är att näringslivet regleras bäst genom formaliserade normer 
eller befintliga regelverk.89 Ett urval av exempel på normer som är formella och berör 
ledningen, i svenska aktiebolag, är ABL tillsammans med de i högre grad frivilliga normer 
som återfinns i en ”svensk kod för bolagsstyrning”90 tillsammans med styrelseakademiens 
riktlinjer.91 Studien inriktas emellertid på de formella normerna som återfinns i lagen, det vill 
säga ABL. Olika individer har rimligen en varierande uppfattning om lämpligt beteende samt 
vad lagen skall reglera. En av Sveriges framstående jurister, professor Vilhelm Lundstedt, har 
hävdat att samhällsnyttan kan förväntas vara den ledande principen vid både lagstiftning och 
rättsskipning. Olika individer har sannolikt skilda uppfattningar om samhällsnyttan och 
Lundstedt har gjort gällande att individerna i största allmänhet är överens om viktiga mål med 
rätten, så som rättsäkerheten för individer och näringslivets tillväxt.92 För att avsluta denna del 
av studien och sammanfoga ABL med begreppen moral, etik, pragmatik och normer, har jag 
utvecklat en modell (se figur 3.1) som presenteras i nästkommande del av kapitlet. 

3.3 ABL:s beståndsdelar   

Det synsätt som tillämpats för att beskriva ABL:s komponenter kan betraktas i en modell som 
jag utvecklat, se figur 3.1. Modellen åskådliggör också normernas placering i förhållande till 
begreppen. Modellen skall inte betraktas som universell, då det enligt min mening är alltför 
komplext att placera in begreppen i en universellt giltig modell, modellen skall i utbyte 
betraktas som ett sätt att belysa lagens komponenter, utifrån de teoretiska förutsättningarna 
som tillämpats i studien. Modellen visar att ABL består av tre delar; moral, etik och pragmatik 
samt åskådliggör att alla ingående delar inverkar på varandra. Under dessa förhållanden är det 
möjligt att betrakta lagen som ett uttryck för den moral och etik som accepteras i samhället. 
Delarna i modellen är också placerade separat då modellen inte förnekar delarnas egenvärde 

                                                 
86 Habermas (1995) s. 7 ff. 
87 Brytting (1998) s. 26 ff. 
88 Brytting (1998) s. 33 ff. 
89 Brytting (1998) s. 33 ff. 
90 Kodgruppen (2004) 
91 http://www.styrelseakademien.com 
92 Agell – Malmström (2003) s. 17 ff. 
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eller värdet av att studera dessa delar som separata företeelser. Modellen visar även att normer 
kan vara moraliska, etiska eller pragmatiska. Genom att tillämpa det synsätt som jag beskriver 
i modellen kan ledningen få vägledning i ABL i bedömningen av vad som är moraliskt och 
etiskt riktigt. De normer som återfinns i ABL är grundade på samhällets uppfattning om dessa 
begrepp. Under modellen återfinns de definitioner som studien utgår från beträffande 
respektive begrepp.  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 ABL:s beståndsdelar 
 
 
 
 
Moral inverkar på utformningen av ABL, genom att moralen grundas i vad som är rätt 

eller rättvist och ligger i samtligas gemensamma intresse.  
 
Etik inverkar på utformningen av ABL genom att etiken grundas i vad som är gott 

och önskvärt för kollektivet. 
 
Pragmatik inverkar på utformningen av ABL genom att pragmatiken grundas i vad som är 

ändamålsenlighet utifrån givna preferenser och syftar till att besvara frågan vad 
aktören skall göra, givet en specifik situation, ställt mot givna preferenser.  

 
Normer återfinns i ABL och är accepterade handlingsnormer grundade på samhällets 

uppfattning om moral, etik och pragmatik och uttrycker samhällets uppfattning 
om berättigade handlingsalternativ ställt i relation till olika situationer och mål.  
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4 Om aktiebolagslagen, aktiebolaget och bolagsledningens 
förvaltning  
 
 
Den reformerade aktiebolagslagen innehåller en stor mängd paragrafer vilket kan göra den 
svår att överblicka, här beskrivs därför endast en kortfattad resumé för att ge läsaren en 
överblick av ABL. Ett kännetecknande krav för aktiebolaget är att delar av bolagets 
förmögenhet skall finnas i form av bundet aktiekapital av olika storlek beroende på vilken 
kategori aktiebolaget tillhör. Av den anledningen finns regler i ABL som skall se till att 
kapitalet, tillsammans med eventuellt annan egendom som tillförts bolaget, stannar kvar i 
bolaget, så att det finns täckning för bolagets aktiekapital. ABL innehåller därutöver åtskilliga 
föreskrifter för ägare och andra personer i bolaget från att förse sig av aktiekapitalet. Om mer 
än hälften av aktiekapitalet skulle gå förlorat så måste bolaget i princip avvecklas, med 
undantaget att det skulle förekomma en fyllnadsinbetalning av aktiekapitalet.93 
 
Aktiebolaget är en bolagsform där aktieägarnas ansvar normalt begränsas till det kapital som 
investerats i bolaget vilket medför en möjlighet att driva affärsverksamhet, utan personligt 
ansvar.94 Kännetecknande för aktiebolaget är alltså att samverkan har knutits till ett bundet 
förmögenhetstillskott och inte till ägarna personligen. Aktiekapitalet fördelas sedan på en eller 
flera aktier. I ett aktiebolag med flera ägare är ofta avsikten att aktierna skall handlas på en 
börs. Ett typiskt drag för aktiebolag, med en spridd ägarkrets, är att det skall vara enkelt att 
handla med aktierna då bolaget inte upprätthålls av ägarnas personliga egenskaper, intressen 
eller betalningsförmåga. Till följd av detta återfinns regler om aktiens fria omsättning och 
principen att ägarna skall behandlas lika i frågan om vinstutdelning och teckning av nya aktier 
för att inte förändra ägarförhållandet i bolaget. ABL innehåller också regler för att skydda 
minoritetsägare från att alltid få vika sig för majoritetens beslut i alla frågor.95 Studien inriktas 
på bestämmelserna i ABL som beskriver förvaltningen av aktiebolaget, dessförinnan ges en 
kortfattad introduktion av aktiebolaget tillsammans med bolagsorganens inbördes relation och 
ledningens ställning i aktiebolaget.        

4.1 Aktiebolaget 

Till för några år sedan figurerade det endast en typ av aktiebolag i Sverige, men vid inträdet i 
EU krävdes en distinktion mellan aktiebolag med ett fåtal ägare och bolag med flera ägare. 
Det finns bara en lag om aktiebolag men i huvudsak två typer av aktiebolag, publika och 
privata. Kännetecknet för ett privat aktiebolag är att aktiekapitalet är begränsat till 100.000 
sek och aktierna är inte avsedda för att spridas till en vidare krets. Den andra typen av 
aktiebolag är publika. Publika aktiebolag är skyldiga att ha ett aktiekapital på minst 500.000 
sek och det är enbart de publika bolagen som har rätt att sprida sina aktier på börsen, eller 
alternativt genom massiv annonsering. Av landets 290 000 aktiebolag är endast 1 100 av 
dessa publika. Studien inriktar sig på svenska publika aktiebolag, det är en naturlig 
avgränsning då de publika aktiebolagen är skyldiga, enligt ABL, att ha en bolagsledning, 
bestående av styrelse och VD.96 ABL är bolagens grundläggande rättskälla, bolagens 
sekundära rättskälla är bolagsordningen. Det är ett krav för aktiebolag att också ha en 

                                                 
93 Sandström (2005) s. 16 f. 
94 http://www.bolagsverket.se 
95 Sandström (2005) s. 16 f. 
96 Rodhe (2002) s. 181.    
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bolagsordning. I bolagsordningen behandlas bland annat uppgifter om bolagets namn och den 
ort där bolagets styrelse har sitt säte, enklare uttryckt på vilken ort styrelsen är placerad. 
Bolagsordningen skall också beskriva ändamålet med verksamheten och verksamhetens mål. I 
anknytning till målet förutsätter lagstiftaren att ändamålet med verksamheten är att ge vinst 
till ägarna, vilket uttrycks i 3 kapitlet ABL 2005:551 enligt följande:97   
 

”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning 
mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen” (3kap 3§ 1m ABL 2005:551)  

 
Undantaget att målet med verksamheten är någonting annat än att ge vinst åt ägarna 
förekommer sällan, vilket inte förhindrar ledningen att skapa olika mål för olika delar av 
verksamheten så länge dessa mål inte strider mot ägarnas intressen och riktlinjer.98  
 
Aktiebolagets mål i sig är inte föremål för behandling i studien, utan bolagsledningens 
uppdrag, ett uppdrag som innebär att handla i linje med bolagets och ägarnas intressen.99 
Genom att analysera specifika beslut kan vi se om ledningen åsidosatt förvaltningen av 
bolaget.100 I bolagsordningen beskrivs målet med verksamheten och följaktligen också hur 
ledningen bör förvalta bolaget. Bolagsordningen innehåller också uppgifter om aktiekapitalet, 
antalet aktier, styrelseledamöter och revisorer samt hur bolagsstämman skall sammankallas.101 
Aktiebolaget består i huvudsak av fyra bolagsorgan; bolagsstämman, revisorerna, styrelsen 
och VD. De olika organen har enligt reglerna i ABL anvisats olika roller i bolaget.102  
 

4.1.1 Bolagsstämman 

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.103Aktieägarnas rätt att besluta om 
bolagets verksamhet praktiseras på bolagsstämman. För att delta på stämman är 
grundprincipen att den som äger aktier också har rätt att delta. ABL beskriver att en 
bolagsstämma skall hållas varje år. Aktiebolaget måste också ha ett eller flera ledningsorgan 
som i allmänhet tituleras ledning eller bolagsledning. Ledningen ansvarar för bolagets 
förvaltning och företräder bolaget utåt. Här finner vi bolagets näst högst beslutande organ 
styrelsen, samt bolagets organ för löpande beslut och verkställighet, VD. Ledningen är 
skyldig att årligen avge en förvaltningsberättelse för att i korta drag peka på det väsentliga 
dragen i bolagets förvaltning samt att föreslå för stämman hur aktiebolagets eventuella vinst 
skall fördelas mellan ägarna. Styrelsen utses av bolagsstämman och är aktiebolagets högsta 
verkställande organ. Styrelsen utser i sin tur en VD. Bolagsstämman sammanträder i regel 
bara en eller ett par gånger om året. Bolagets ledning, styrelse och VD arbetar kontinuerligt i 
bolaget, ledningen arbetar inte bara med intern förvaltning utan har även till uppgift att 
representera bolaget utåt, genom avtal och andra handlingar.104 För att se om dessa personer 
har vårdat sitt uppdrag att förvalta bolaget finns revisorerna som är aktiebolagets organ för 
löpande kontroll.105  

                                                 
97 Sveriges Rikes Lag (2006) ABL 2005:551  3 kap. 3 § 1m. 
98 Rodhe (2002) s. 241 ff. 
99 Singer (1993) s. 283. 
100 Witting (2005) 
101 Sandström, T (2005) s. 73 ff. 
102 Rodhe (2002) s. 165 ff.   
103 Sandström (2005) 
104 Sandström (2005) s. 205 ff. 
105 Rodhe (2002) s. 205.  
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4.1.2 Revisorerna 

Aktiebolaget är skyldigt att ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor.106 Revisorerna 
väljs i normala fall av bolagsstämman. Revisorerna har bland annat skyldighet att underrätta 
aktieägarna hur ledningen vårdat sitt uppdrag att förvalta bolaget. Revisorernas uppgift 
innebär också att bevaka andra motiverade intressen i bolaget som till exempel samhällets och 
anställdas intressen. Revisorerna skall också se till att den information som överlämnas från 
ledningen till bolagets ägare är korrekt. Uppdraget innebär även att revisorerna skall granska 
bolagets årsredovisning och bokföring så att den överensstämmer med bolagets verksamhet. I 
revisionsberättelsen avges revisorernas rapport till ägarna, revisionsberättelsen läggs fram på 
bolagsstämman och underrättar ägarna om hur ledningen har vårdat sitt uppdrag. Målet med 
revisorernas granskning är, enligt lagstiftaren, att upptäcka om ledningen har åsidosatt sina 
skyldigheter mot bolaget eller om misshushållning med bolagets resurser har skett. 
Granskningen skall också innefatta ledningens handlingar, på så sätt att, om ledningen 
vidtagit någon åtgärd som direkt strider mot lagstiftning eller bolagsordningen skall ägarna 
underrättas om detta.107 Revisorerna arbetar följaktligen som en granskande enhet över 
bolagsledningen, och skall kontrollera att ledningen fullgör sina skyldigheter mot bolagets 
ägare och samhället.108  
 
4.1.3 Styrelsen 

Styrelsen sköter förvaltningen av bolaget mellan tillfällena stämman hålls i bolaget. Styrelsen 
storlek skall bestämmas genom en avvägning mellan behovet av kunskaper och erfarenheter 
samt betydelsen av enkla, effektiva arbetsformer tillsammans med det personliga ansvar som 
följer med uppdraget. Styrelsen skall bestå av en kombination av personer med olika 
kompetenser, erfarenheter och personlig bakgrund, vilka tillsammans utgör en stabil helhet. 
En styrelses mest elementära skyldighet är att tillvarata ägarnas intressen i bolaget, ägarnas 
intressen skall vägas samman till ett samlat uppdrag vilket skall ligga till grund för bolagets 
målsättning och riktlinjer som följer målsättningen.109 Styrelsen skall också varje år bestämma 
en arbetsordning, i arbetsordningen fastställs hur arbetet skall fördelas mellan ledamöterna 
och hur frekvent styrelsen skall sammanträda. Styrelsen har möjlighet att ta beslut i en fråga 
om mer än hälften av det antal styrelseledamöter som föreskrivs i bolagsordningen är 
närvarande. Kompetensen att besluta i ett ärende begränsas om inte samtliga av styrelsens 
ledamöter har fått möjlighet att delta i ärendets behandling, eller fått ett tillfredsställande 
underlag för att fatta beslut.110  
 
I de fall styrelsen består av mer än en ledamot skall det även finnas en styrelseordförande. 
Ordförande har till uppgift att övervaka att styrelsen fullgör sina åtaganden mot bolaget. 
Ordförande utses i ordinära fall av styrelsen. Ordförandes uppgift är också att se till att 
sammanträden äger rum när det är nödvändigt, eller när en ledamot eller VD begär att ett 
sammanträde skall äga rum. Styrelsens uppgift är att svara för bolagets organisation 
tillsammans med förvaltningen av bolaget. Styrelsen skall kontinuerligt utvärdera bolagets 
ekonomiska situation. I normala fall har också VD rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens 
sammanträden, styrelsen sammanträder emellertid i regel endast ett par gånger per år, under 
tiden är det bolagets organ för löpande beslut, VD som ansvarar för bolagets förvaltning.111  

                                                 
106 http://www.bolagsverket.se 
107 Rodhe (2002) s. 205. 
108 Sandström (2005) s. 205 ff. 
109 Statens Offentliga Utredningar 2004:47 
110 Sveriges Rikes Lag (2006) ABL 2005:551 8 kap.  
111 Rodhe (2002) s. 181 ff.   
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I de publika bolagen kräver också ABL att ledningen skall innefatta en VD, i dessa fall utses 
VD av styrelsen.112  
 
4.1.4 VD 

Det är inget krav för de privata aktiebolagen att ha en VD, men det finns inte heller något 
hinder i lagstiftningen mot att ha en VD i ett privat bolag.113 I de fall det inte finns en VD så 
ansvarar styrelsen för hela förvaltningen av bolaget.114 I affärslivet är det många gånger VD 
som framstår som den person som har makten över bolaget vilket kan bero på att det ofta är 
VD som representerar bolaget utåt.115 Enligt ABL är VD:s uppgift att ansvara för den löpande 
förvaltningen, enligt styrelsens instruktioner och riktlinjer. VD har inte tillåtelse att utan 
styrelsens bemyndigande utföra åtgärder, som med hänsyn till omfattningen och arten av 
bolagets verksamhet, är av ovanlig karaktär eller stor betydelse, förutsatt att inte styrelsens 
beslut kan inväntas i frågan eller att beslutet inte är av väsentlig nackdel för bolagets 
verksamhet. I sådana situationer skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 
VD:s uppgift är att sköta den löpande förvaltningen. Det innebär enkelt uttryckt, att utföra de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets förvaltning sker på ett betryggande sätt. VD:s 
befogenhet begränsas ytterligare genom att hon/han inte får handlägga en fråga om avtal 
mellan sig själv och bolaget eller om frågan gäller ett avtal mellan bolaget och en 
utomstående person, som i lagen tituleras tredjeman. På liknande sätt begränsas även VD:s 
kompetens, om hon/han har ett väsentligt intresse i frågan, vilket kan strida mot bolagets 
intressen, till exempel ett avtal mellan bolaget och ett annat aktiebolag som VD ensamt eller 
tillsammans med någon annan företräder, med vissa undantag.116  
 
I anknytning till aktiebolagets organisation under VD säger ABL ingenting. ABL utgår från 
att VD i enlighet med styrelsens riktlinjer, ensamt beslutar om hela bolagets verksamhet.117 I 
detta sammanhang är ett förtydligande nödvändigt. Förtydligandet berör studiens 
avgränsningar och studien kommer inte att behandla begreppen behörighet och befogenhet, 
som kan betraktas i samband med bolagsledningen förvaltning och följaktligen också studiens 
undersökningsområde118. Innan bolagsledningens förvaltning beskrivs utifrån ABL, skall jag 
som avslutning förtydliga relationen mellan bolagsorganen med hjälp av en illustration se 
figur 4.1. Illustrationen är en omarbetad återgivning från en föreläsning i associationsrätt med 
Anders Lagerstedt.119   

                                                 
112 Rodhe (2002) s. 181 ff.  
113 Rodhe (2002) s. 181 ff.  
114 Nial - Johansson (1998) s. 121 ff. 
115 Sandström (2005) s. 205.   
116 Sandström (2005) s. 248 ff. 
117 Sandström (2005) s. 25.  
118 Åhman (1997) 
119 Lagerstedt (2005)  
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Figur 4.1 Bolagsorganen 
 

4.2 Förvaltningen av bolaget    

ABL utgår från att aktieägarna vid bolagsstämman överlämnar uppdraget att förvalta bolaget 
till styrelsen och VD fram till nästkommande bolagsstämma. Styrelsen svarar för den 
övergripande förvaltningen, och VD för den löpande förvaltningen av bolaget. Trots detta ges 
inte styrelsen tillåtelse att besluta i alla frågor som berör bolaget, utan vissa exklusiva beslut 
kommer att vidarebefordras till bolagsstämman. I exklusiva frågor kan endast beslut fattas av 
bolagsstämman, vilket beror på dess överordnade ställning mot styrelsen. Det finns på så sätt 
en övre gräns för styrelsens beslut och på samma sätt även en undre gräns för besluten, i det 
här fallet mot VD. Det är viktigt att bolaget har en tydlig maktfördelning mellan styrelsen och 
VD:s kompetens, för att fördelningen skall få effekt i praktiken. Med ansvaret för 
förvaltningen följer även en skyldighet att se till att förvaltningen inte strider mot bolagets 
övergripande mål. Det är följaktligen inte bara en fråga om hur bolaget förvaltats, utan också 
att målet med verksamheten uppfylls på ett effektivt sätt. Om personerna i bolagsledningen 
bryter mot bestämmelserna i ABL kan påföljder bli aktuella. En praktisk påföljd om 
ledningen bryter mot dessa regler och åsidosätter det ansvar som följer med uppdraget, är 
skadestånd och straff för vederbörande. Vid bedömningen om en styrelseledamot eller VD har 
orsakat en skada mot bolaget så görs uppdelningen i två kategorier: 120 
 
Den första; är om hon/han direkt har brutit mot föreskrifterna i ABL.  
 
Den andra;  är om hon/han vidtagit en åtgärd som strider mot bolagsordningen. 
 
Bolagsledningen har även ett ansvar mot aktieägarna att inte vidta handlingar som strider mot 
den verksamhet som bolaget bedriver eller som lagstiftaren uttrycker det, en åtgärd som 
strider mot bolagets verksamhet, vilket lämnar utrymme för tolkning av vad som kan 

                                                 
120 Sandström (2005) s. 208 ff. 
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innefattas i bolagets verksamhet.121 Om någon anlitar en syssloman och denne missköter sitt 
uppdrag så blir han skyldig att ersätta skadan. I aktiebolaget intar styrelsen och VD en 
ställning som påminner om en syssloman, vilket medför att personerna i ledningen kan bli 
skadeståndsskyldiga om de med avsikt missköter sitt uppdrag. Bolagsstämman skall av den 
anledningen årligen fatta beslut om ledningen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 
Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet så innebär det att frågan hålls öppen och bolaget kan 
senare välja om de vill väcka talan mot en enskild person eller hela bolagsledningen.122 En 
möjlighet att undvika ett sådant ansvar för ledningen är att innan ett beslut fattas i en fråga, 
som ligger på gränsen för organets kompetens, så kan exempelvis styrelsen inhämta 
bolagsstämmans medgivande för beslutet. På samma sätt kan VD inhämta styrelsens 
medgivande.123 Beträffande förvaltningen av bolaget finns det följaktligen en skillnad mellan 
styrelsens och VD:s kompetens, av den anledningen har kapitlet disponerats på liknande sätt.  
 

4.2.1 Styrelsens förvaltning    

Det centrala innehållet i styrelsens förvaltning är bolagets organisation och bolagets 
informations- och ekonomisystem. Med tanke på att det förekommer skillnader i 
verksamheten mellan olika aktiebolag, så är också ABL:s bild inte helt klar, emellertid ges 
vissa riktlinjer. Styrelsens uppgift är att se till att bolaget har en personalorganisation som är 
lämplig för bolagets verksamhet och möjliggör att arbetet kan övervakas på ett rimligt sätt. 
Det vilar dessutom på styrelsen att skaffa sig en allmän bild av hur bolagets personal fungerar 
i praktiken. I vilken utsträckning som styrelsen skall arbeta med dessa frågor bestäms av yttre 
faktorer så som i vilken bransch bolaget är aktivt, och vad som krävs av bolaget vid den 
aktuella tidpunkten och situationen. ABL beskriver att organisationen skall utformas så att 
den kan överskådas av personerna i styrelsen, samt att organisationen bidrar till att bolagets 
och verksamhetens mål tillfredsställs. ABL begär inte att styrelseledamöterna skall ha en 
heltäckande bild av personalen i bolaget. 124   
 
Styrelsen skall ha ett helhetsgrepp om bolagets ekonomi. Det krävs inte att varje 
styrelseledamot är insatt i den vardagliga resurshanteringen, då detta i praktiken nästintill är 
en omöjlighet, utan ledamoten skall även på detta område ha en övergripande bild av hur 
bolaget använder sina resurser. Detta ger styrelsen anledning att sätta sig in i hur bolaget 
hanterar de likvida medel som finns i bolaget, samt utvecklingen av bolagets tillgångar och 
skulder. Styrelsens uppdrag är av en mer långsiktig karaktär vilket innebär att bolagets 
resurser och utveckling skall bedömas ur ett mera långsiktigt perspektiv. Med detta följer att 
strategiska investeringar för framtiden, och att väga olika finansieringsalternativ så att 
resultatet blir det bästa möjliga, är nyckeluppgifter för styrelsen. På liknande sätt som tidigare 
beskrevs, begränsas styrelsens kompetens i viss mån av bolagsstämman och styrelsen har inte 
möjlighet att fatta beslut som ligger i en avlägsen framtid utan stämmans godkännande.125 
Strategisk planering och internkontroll är således nyckeluppgifter för styrelsen. Av tidigare 
delar i kapitlet framgår det att styrelsen i regel sammanträder ett par gånger per år och under 
dessa sammanträden skall bolagets långsiktiga mål för verksamheten formuleras samt 
riktlinjer och kvalité säkerställas, där planering och intern kontroll blir styrelsens viktigaste 
uppgifter, tillsammans med att följa upp den verkställande ledningen i bolaget.126 Planering 

                                                 
121 Dotevall (1999) s. 37. 
122 Rodhe (2002) s. 217 f. 
123 Dotevall (1999) s. 81. 
124 Sandström (2005) s. 211 f. 
125 Sandström (2005) s. 211 f. 
126 Sandström (2005) s. 212 f. 
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och kontroll förutsätter fungerande intern och extern kommunikation i bolaget och av denna 
anledning innehåller ABL också detaljerade regler om rapportering till styrelsen och hur den 
utgående informationen från styrelsen, i form av direktiv, skall hanteras. Av den anledningen 
innehåller ABL föreskrifter om informations- och ekonomisystemets utformning och funktion 
vilket i sin tur delas upp i tre delar: 127  
 
Den första; skall se till att det finns tydliga kanaler för att rapportera in information till 

styrelsen för att kunna ta del av den information som krävs och för att granska 
bolagets status.  

 
Den andra;  behandlar direktiv mellan ledningsorganen, det vill säga de direktiv som 

styrelsen ger till VD av övergripande karaktär och inte vardagliga rutinuppgifter. 
Några allmänna riktlinjer att betrakta i detta samband beskrivs av professor Rolf 
Dotevall enligt följande;128   

 
– en åtgärd som innebär att bolagets kreditgivning väsentligen ökar  
 
– en försäljning av varupartier i större omfattning  
 
– ett avtal om köp eller försäljning som på grund av sin långa tidsrymd 

eller omfattning innebär ett kompetensöverskridande för styrelsen. 
 
Den tredje;  behandlar den arbetsordning som styrelsen har upprättat för det interna arbetet, 

och grundas på den kollektiva beslutsformen och det individuella ansvar som 
följer med uppdraget. I en situation där några få personer är pådrivande inför ett 
beslut kommer även de passiva ledamöterna vara delaktiga i detta beslut, och får 
svårt att bevisa att de har begränsat ansvar för skadan. I arbetsordningen anges 
att om det finns speciella uppgifter i arbetet som vilar på ordförande vilket 
medför att det tydligt skall framgå om ordförande är ansvarig för ett beslut, som 
styrelsen fattat. Även styrelsens övriga arbetsfördelning skall beskrivas och 
fungerar således som ett bevis för ansvarsfördelningen inom styrelsen.129  

 
I syfte att förhindra att styrelsen beslutar då styrelsen inte är beslutför, enklare uttryckt att för 
få ledamöter är närvarande vid beslutet, finns regler om styrelsens beslutförhet i ABL. 
Reglerna tar sikte på antalet närvarande ledamöter, det vill säga att mer än hälften av det 
högsta antalet ledamöter som anges i bolagsordningen är närvarande vid beslutstillfället. Det 
krävs även att styrelsen är formellt sammankallad och en informell sammankomst är inte 
tillräcklig för att fatta beslut om den inte kan tänkas godtas av samtliga ledamöter.130 
Grundläggande är också att styrelseledamoten getts möjlighet att sätta sig in i grunderna för 
de beslut som skall fattas, det vill säga att de har fått ett tillfredsställande underlag för 
besluten. Ett underlag som i normala fall tas fram och föredras av bolagets VD.131 I nästa del 
av kapitlet kommer fokus att ligga på vilka krav som ställs på VD:s förvaltningsuppdrag i 
bolaget.  

                                                 
127 Sandström (2005) s. 231 ff. 
128 Dotevall (1999) s. 84. 
129 Sandström (2005) s. 231 ff. 
130 Åhman (1997) s. 754 f.  
131 Sandström (2005) s. 217 f.  
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4.2.2 VD:s förvaltning  

VD utses av styrelsen, VD är i regel också medlem av styrelsen och i bolagsordningen är det 
möjligt att skriva in att VD är skyldig att vara medlem i styrelsen. I praktiken är VD, vare sig 
hon/han vill eller inte, ledamot av styrelsen, enligt professor Knut Rodhe, då VD är 
fördragande i de ärenden som behandlas vid stämman.132 VD:s beslutsrätt i anknytning till 
bolagets förvaltning begränsas i ABL till den ”löpande förvaltningen”133. Genom att VD:s 
förvaltning begränsas till det löpande har VD, på samma sätt som styrelsen, ett tak uppåt för 
sin beslutsrätt mot styrelsen på samma sätt som styrelsen har ett tak uppåt mot 
bolagsstämman. Styrelsen har rätt att delegera beslut till VD förutsatt att det sker på eget 
ansvar. För VD gäller generellt sett att hennes eller hans förvaltningskompetens innefattar 
hela bolagets organisation, under VD. Det är omöjligt att i ett större bolag överblicka hela 
organisationen. Av den orsaken är VD stundtals tvungen att delegera beslut, ned i 
verksamheten, till andra befattningshavare. VD bör på samma sätt som styrelsen ha ett 
kontrollsystem som gör att hon/han kan överblicka verksamheten i sin helhet, då VD är 
ansvarig även för en uppgift som delegeras till en annan befattningshavare. VD:s förvaltning 
är begränsade, som framgår av ovanstående, till den löpande förvaltningen av bolaget som i 
sin tur kan beskrivas med hjälp av fyra delar:134 
 
Den första;  rör beslutsärenden eller själva saken, där VD:s förvaltning omfattar beslut som 

tar sikte på rutinärenden eller återkommande ordinära uppgifter. Detta 
kompliceras genom att det är kopplat till i vilken bransch bolaget är verksamt, 
då det som är vanligt förekommande i en bransch kan vara extraordinärt i en 
annan bransch. Av den anledningen måste VD betrakta verksamhetens art och 
verksamhetens storlek, dessa faktorer följer genom alla de fyra delarna av den 
löpande förvaltningen.  

 
Den andra;  är att betrakta VD:s beslut, mätbart i pengar och innefattar en kategori av beslut 

som exempelvis att teckna en ny order eller ett stort kontrakt för framtiden.  
 

Den tredje;  är tidsfaktorer kring beslutet då VD:s förvaltning inte innefattar beslut som 
binder bolaget för en längre tid, utan beslut av mera vardaglig karaktär.   

 
Den fjärde;  delen av förvaltningen omfattar arbetsfördelningen i bolaget och ger utrymme 

att betrakta övriga omständigheter, sedvanor och specifika rutiner för bolagets 
verksamhet och beslutssituationer.  

 
Beträffande bolagets organisation under VD så säger lagen ingenting, utan VD har rätt att 
besluta om dess utformning, under styrelsens tillsyn. ABL säger heller inget om hur 
verksamheten skall organiseras, utan VD själv har möjlighet att utforma organisationen på det 
sätt hon/han önskar, förutsatt att organisationen uppfyller syftet och målet med verksamheten, 
så effektivt som möjligt. Det är fullt möjligt att utforma en organisation som självständigt 
hanterar i princip alla frågor som uppstår och beslutar självständigt i dessa frågor. Oberoende 
av vem i organisationen som tar beslutet, så är det enligt ABL VD som är ansvarig för 
beslutet även om hon/han inte personligen deltagit i beslutet.135 En VD skall, enligt ABL, på 
liknande sätt som styrelsen ha ett fast grepp om bolagets ekonomi. Uppdraget innebär också 

                                                 
132 Rodhe (2002) s. 184.  
133 Sveriges Rikes Lag (2006) ABL 2005:551 8 kap 29 §.  
134 Sandström (2005) s. 221 ff. 
135 Sandström (2005) s. 221 ff. 
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att hålla sig till de instruktioner och riktlinjer som styrelsen ger beträffande bolagets 
förvaltning. Genom styrelsens kontroll så framgår om VD fullgjort sina skyldigheter mot 
bolaget att förvalta dessa tillgångar så att ägarnas intentioner med verksamheten 
säkerställts.136 I påföljande kapitel återfinns en beskrivning av vad VD-uppdraget innebär i 
praktiken. Med bakgrund i studiens övergripande syfte, vilket är förståelseinriktat, kommer 
denna del om VD:s förvaltning att avslutas med en illustrerad sammanfattning som jag har 
skapat, se figur 4.2. En illustration som senare återkommer i studiens analys och där den 
används för att beskriva respektive begrepp mer i detalj, i syfte att skapa en djupare förståelse 
för ABL:s bild av förvaltningen samt hur, och om, denna bild återfinns i respondenternas 
beskrivning av bolagets förvaltningen. Nedanstående illustration har även inverkat på 
utformningen av frågorna till intervjuguiden se främst fråga 1, 2 och 5.     
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.2 VD:s förvaltning 
 

                                                 
136 Sandström (2005) s. 221 ff. 

VD:s förvaltning 
 
Informations/ekonomisystemet  Organisationen  
Överblicka verksamheten i sin helhet Lämplig för verksamheten  
Fast grepp om ekonomin   Lämplig för branschen 
Mera kortsiktigt perspektiv  Verkar effektivt mot målet 
Intern information Ansvar för hela org. under VD 
    - Rapporter 
    - Information  
    - Arbetsordningen 
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5 Om VD:s uppdrag i praktiken  
 
 
I kapitlet presenteras studiens undersökning av VD-uppdragets praktiska innebörd. 
Intervjuerna bygger på i förväg formulerade frågor vilka återfinns i bilaga 1. Urvalet av 
respondenter har skett för att skapa en intressant variation av fall med olika förutsättningar 
och intervjuerna i studien är ordnade efter det datum då intervjun ägde rum. I början av 
nästkommande kapitel återfinns en sammanfattning av VD-uppdraget utifrån dessa tre 
beskrivningar.     

5.1 Ahlstrom Ställdalen AB  

Ahlstrom är ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade fibermaterial 
och specialpapper som används i en lång rad produkter som används dagligen, till exempel 
filter, servetter, golvmaterial, etiketter och tejp. Bolaget har en stark marknadsposition inom 
flera av sina verksamhetsområden, en position som byggts upp av Ahlstroms 
utvecklingsarbete och dess unika kunskap om fibrer. Ahlstroms 5 525 anställda betjänar 
kunder via försäljningskontor och tillverkande enheter i mer än 20 länder i sex världsdelar. 
Ahlstroms omsättning under 2005 uppgick till 1,55 miljarder Euro. Ahlstrom Ställdalen AB 
omsatte ca 40 miljoner Euro och hade under 2005 i medeltal ca 120 personer anställda.137 
 

5.1.1 Martin Lundqvist, VD  

Martin Lundqvist, f. 1967, civilingenjör Kemiteknik KTH med inriktning på Massa- och 
Pappersteknik. Tidigare chefspositioner inom StoraEnso Kvarnsveden AB samt AssiDomän 
Barrier Coating AB. Nuvarande anställning påbörjades 2001 och är den första som VD.  
 
Martin Lundqvist beskriver att uppdraget för hans del innebär att driva fabriken i Ställdalen 
effektivt med nöjda kunder, anställda, kringboende och myndigheter. Tillsammans med att 
leverera minst förväntad avkastning till koncernen, samt säkerställa att verksamheten följer 
koncernens riktlinjer och regler i enlighet med nationella lagar och regler. Han har inget 
formellt ansvar för försäljning, men är fabrikens länk till försäljningsorganisationen i såväl 
strategiska som vissa operativa frågor. Martin beskriver också att han ur ett juridiskt 
perspektiv är medveten om att han är ansvarig för all verksamhet i Ahlstrom Ställdalen AB 
och delegering av operativt ansvar utgår från honom. Det centrala att känna till för uppdraget 
är att det är viktigt att vara tydlig mot sin uppdragsgivare och VD-uppdraget handlar till stor 
del om att verkställa direktiv som styrelsen ger och det handlar om att prestera, och om man 
inte presterar så mister man lätt förtroendet.  
 
Martin beskriver att styrelsen i en koncern är viktig ur ansvarssynpunkt och det är viktigt att 
ha regelbunden kontakt med styrelsen, och nummer ett är att fastställa uppgiften och ramarna 
för uppgiften. En annan viktig faktor att betrakta är miljön och de värderingar och normer 
som finns i miljön då det är möjligt att en sådan enkel sak som att ta bort gratiskaffet på 
jobbet innebär oanade konsekvenser. Det kan verka litet men kan få stora följder i 
produktionen. Det är till och med möjligt att ett betydligt tuffare beslut kan falla i glömska 
ställt mot om man tar betalt för kaffet. På så sätt blir förståelsen för miljön mycket viktig. 
Martin beskriver att det är möjligt att detta är specifikt just för denna miljö, den så kallade 

                                                 
137 Martin Lundqvist (2006), för vidare information se www.ahlstrom.com 
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bruksandan. Men att det generellt sett är viktigt att vara insatt i företagskulturen, och genom 
att betrakta värderingarna i bolagets kultur så är det lättare att hitta rätt väg för att genomföra 
ett beslut som också blir allmänt accepterat och efterföljs. Man måste också ha en 
övergripande koll på pengarna, in- och utflödet samt bundet kapital. VD bör även vara insatt i 
händelseförloppet bakom siffrorna. Förslagsvis om bruket ej är fullbelagt och jag (Martin) 
säljer för 1 Mkr, hur trillar de då igenom bolaget? Säg att jag köper råvaror och energi för 0,5 
Mkr då har jag 0,5 Mkr kvar. Sedan försvinner ytterligare 0,5 Mkr i form av fasta kostnader 
som löner, avgifter samt avskrivningar, det vill säga ingen vinst och orden bör inte tas in. 
Alternativet att stå still är dock mycket värre, –0,5 Mkr då de fasta kostnaderna skall betalas 
oavsett. Dessutom så spelar valutan vid försäljning till utlandet stor roll. Till exempel så gör 
en 5%-ig svängning i valutakursen att den teoretiska vinsten ovan kan bli + 50 kkr eller -50 
kkr då kunden har betalat och pengarna växlats in. Allt detta är viktigt att ha en känsla för, 
samt vad som går att påverka i dessa siffror, då jag inte under min karriär stött på något bolag 
som haft tydliga rapportsystem. Det är då centralt att förstå verksamheten och siffran som 
sedan trillar igenom koncernens rapportsystem, och om man förstår sambandet kan man också 
se vilka ”rattar” det finns att vrida på för att få ordning på verksamheten. När man bara räknar 
på det ekonomiskt är det möjligt att den bästa lösningen i bland kan gå förlorad. 
 
På frågan om en situation när reglerna i lagen står mot, eller i varje fall inte förespråkar den 
effektivaste lösningen, så bör bedömningen av det handlingsalternativ i de fall som berör 
bolagets organisation vara grundat på gällande avtal med fackliga organisationer. Den kan 
också beröra ansvarsfördelning i organisationen och den bästa praktiska lösningen bör också 
ha hänsyn till effektiviteten. Om det är möjligt att betrakta moralen och etiken som att 
moralen och etiken ibland kan ha företräde framför lagen och att lagen eventuellt måste lämna 
ett utrymme för individers tolkning beskriver Martin, att hans åsikt är att lagen är den yttersta 
ramen och etik och moral hänger ihop med lagen och finns ofta en bit innanför lagens gränser. 
Det finns det också situationer när den allmänna moralen strider, eller kan strida mot lagen. 
Exempelvis kan det upplevas som okej att köra tio km för fort, och här går den allmänna 
uppfattningen på så sätt utanför vad som är etiskt riktigt enligt lagen. En eventuellt motstridig 
situation som kan uppstå mellan etik och moral i ett bruksamhälle, är de personliga 
relationerna som man ofta har i ett litet samhälle, det vill säga om våra barn går på samma 
dagis eller om våra fruar möts varje dag i affären. Då kan den privata relationen och den etik 
och moral som VD-uppdraget kräver ge upphov till komplexa privata situationer i arbetet, där 
man tvingas kompromissa, å ena sida mellan ägarnas intressen och å andra sidan mellan sitt 
privatliv där besluten i arbetet kan medföra att man blir socialt påverkad eller ens familj blir 
lidande om man är inne i ”väven”. Om man står utanför så tar man oftast mer affärsmässiga 
beslut, vilket kan upplevas att det strider mot den moral och etik som finns i samhället, då det 
är ett beslut som gynnar bolaget och inte direkt det sociala nätverket, som då kanske inte 
kommer i första rummet.  
 
Martin tror att det är möjligt att urskilja en trendförändring från förr då man i bruksamhället i 
större utsträckning tog ett större socialt ansvar. Där man förr i tiden kanske grundade 
bedömningen utifrån hur många man kunde bära eller anställa, tog ett större socialt ansvar. 
Det är möjligt att man i dagens samhälle har överseende med det ett tag, men när man 
kommer i en krissituation så tvingas man ofta att prioritera bolagets mål framför det sociala 
och i vilken utsträckning man kan tolerera det sociala beror i stort på ägarnas tolerans. I 
dagens samhälle så kan ägarna lättare gå in och säga att enheten som sådan inte är värd att 
driva vidare och på så sätt kan man riskera samtliga jobb. Det är lätt att använda klyschan att 
vi var tvungna att skicka hem hundra anställda men vi räddade hundra jobb. Där kan man ha 
lite svårt att se det goda på en gång men jag upplever att efter en tid så ser man att det var nog 
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tyvärr nödvändigt att skicka hem hundra för att rädda hundra kvarvarande jobb. Men i den 
debatten kan man påstå att det var möjligt att bara offra åttio eller åttiofem personer där man 
kanske tidigare i samhället var tvungen att se exakt hur många man var tvungen att avskeda 
för att hålla näsan över vattenlinjen. Därmed inte påstått att det är någon som mår bra av att 
skicka hem människor och detta medför att man personligen blir lidande i det dåliga samvete 
som detta medför. Men i detta fall är det bättre att göra för mycket så att anställda och 
ledningen får arbetsro, och av mina tidigare erfarenheter så är det inte lättare för det sociala 
nätverket att avskeda tio personer ställt mot hundra, då det sociala lidandet i princip blir 
detsamma och processen innebär lika mycket smärta för alla inblandade men i en koncern kan 
det innebära att man går från botten i listan till att bli bland de bättre i koncernen och här 
kommer moralen och etiken in. Att skicka hem hundra i stället för åttio ger oss en möjlighet 
att komma på andra eller eventuellt första plats i organisationen och som det ser ut i det 
långsiktiga perspektivet kan det innebära en chans att nyanställa och bygga verksamheten 
starkare. På så sätt kanske man får byta från en Volvo V70 till en Nissan Micra för att nå 
målet men det innebär inga problem så länge vägen är rak och fin. Det är lättare för mig som 
VD att känna till förutsättningarna och förstå varför vi måste byta bil. Genom att byta kan vi 
leverera ett starkare resultat och vår verksamhet blir starkare även när det blåser. Men oftast 
är etik och moral inom lagens ramar, och viktigast för mig är att försöka behandla alla lika 
oavsett rang och att värdera och lyssna på de synpunkter som framförs.  
 
På frågan om det centrala i förvaltningen av bolaget och om förhållandet ser olika ut för 
styrelsen och VD, beskriver Martin, att VD skall verkställa den linje som styrelsen har 
fastställt. VD ser till den operativa delen av verksamheten och VD:s uppdrag är mer 
verksamhetsnära i jämförelse med styrelsens. Styrelsen skall ha den övergripande 
informationen och VD den information som är av mera operativ art. Vad som gäller den 
löpande verksamheten så har styrelsen inget att säga till om. Det är dock viktigt att ha en chef 
som har den övergripande bilden men också kan gå ner i specifika situationer, då för lösa 
tyglar kan leda till att VD-uppdraget annars blir ett styrelseuppdrag. Det är viktigt med tydliga 
ansvarsområden och att man också i praktiken ser till att sköta det som man har ansvar för.  
 
På frågan om avvägningen mellan ägarnas intressen och verksamhetens utveckling och 
inriktning så beskriver Martin att det är svårt för de anställda, som varit med på den tiden då 
bruket hade ett uttalat socialt ansvar och inte behövde motivera sin långsiktiga existens genom 
ekonomisk framgång. Där är risken att en ledning som deltar i det sociala samspelet, och bor i 
samhället, säkert gärna gömmer sig bakom styrelsen, och risken för att gömma sig minskar 
om man inte bor på orten och deltar i det sociala nätet. Ägarna vill att Ahlstrom Ställdalen AB 
skall vara framgångsrikt och har hittills givit Martin och ledningsgruppen förtroendet att välja 
vägen själva, vilket inte var fallet innan han tillträdde som VD. 
 
På frågan, om risken att personer på liknade positioner som ni prioriterar individuella 
intressen före bolagets intressen, samt om det är möjligt att härleda detta till individens 
bakgrund och utbildning? Martin tror personligen inte att faran är stor för egoistiska 
prioriteringar, dock tror han att faran är uppenbar att suboptimering förekommer av 
lokalpatriotiska skäl istället för att se till koncernens bästa. Detta är mest uppenbart i ett 
klimat av besparingar. Martin ser inte möjligheten i att härleda detta till individens utbildning, 
utan tror i stället att det kan vara beroende på klimatet och kulturen där man befinner sig. Det 
är inte större risk för en person med ekonomutbildning än för en tekniker eller en jurist, utan 
det beror på personens uppfattning om moral och etik som till viss del kan förklaras från 
personens påverkan. För att förebygga problematiken kring risken med dessa prioriteringar 
ser Martin att, rätt mätetal för prestation baserat på förutsättningarna för verksamheten kan 
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vara en faktor som kan understödja en minskad risk tillsammans med en tydlig uppdelning av 
ansvar, exempelvis i en försäljningsorganisation utan ansvar för en enhet. Påtvingad 
omflyttning av chefer är en annan faktor som kan bidra gemensamt med en kultur som 
belönar förbättring och ej förvaltning.  
 
På frågan om debatten i näringslivet, skiljer Martin på det lokala och näringslivet i stort. 
Lokalt hos Ahlstrom i Ställdalen är nog frågan om lokalt socialt ansvar viktig där många 
ibland har svårt att snabbt se att drastiska åtgärder är nödvändiga för att rädda etthundratjugo 
jobb trots att hundra blir utan, och det är ganska enkelt att kalla detta en klyscha. För tre år 
sedan hade vi etiska diskussioner om hur det bonussystem vi införde skulle se ut, om det 
skulle betalas ut som ett procentpåslag på lönen eller vara en fast summa. Det slutade med att 
vi valde ett fast belopp oavsett lön. På samma sätt pågår inom kollektiva sidan diskussionen 
om varför man vid beredskap skall ha olika ersättning, då man är stand-by eller är hemma och 
sover. Avslutningsvis ser Martin inga hinder i att stödja sig mera aktivt på lagen i samband 
med uppdraget, men har personligen aldrig varit i kontakt med lagen. Martin förtydligar till 
sist att svaren och frågeställningarna är lite annorlunda för en VD för ett litet dotterbolag i en 
stor internationell koncern jämfört med svaren från en svensk börs-VD.  

5.2 KTM Scandinavia AB 

KTM är ett av de ledande bolagen inom försäljning av motorcyklar. KTM:s vision är att bli 
Europas största motorcykeltillverkare. KTM:s produkter säljs inom Europa men en stor del 
säljs även till Nordamerika och övriga länder. KTM-gruppen utgörs av sammanlagt 22 
enheter i olika länder, bland annat finns de i Österrike, Sverige, Schweiz, USA och Canada. 
Bolaget har 1 568 anställda över hela världen och gav år 2005 en vinst på 451 miljoner Euro. 
Verkställande direktör på KTM Scandinavia är Anders Sarbäcken, som ansvarar för 
försäljningen i Sverige, Danmark och Norge. Försäljningen sker via ett 60-tal återförsäljare i 
Skandinavien. KTM har mer än 5 % av skandinaviska marknaden och försäljningen omsatte 
2005 ca 17 miljoner Euro, och har 14 anställda i bolaget.138   
 
5.2.1 Anders Sarbäcken, VD 

Anders Sarbäcken, f. 1964, ingenjör, arbetat som VD för KTM Scandinavia sedan 2002. 
Startade i MC-branschen året innan som marknadschef på Husaberg Motor AB (tidigare 
importör av KTM). Anders har arbetat som dataingenjör på ABB och Bofors och före 
Husaberg/KTM tio år på det energibolag som idag heter E.ON. Anders arbetade där med 
mätteknik, elhandel och avslutade som försäljningschef för el och värme i Mellansverige. 
 
Anders Sarbäcken beskriver att VD-uppdraget övergripande innebär att verkställa styrelsens 
beslut och bevaka ägarnas intressen i verksamheten, och att ansvara för den operativa delen av 
verksamheten. Uppdraget innebär att verkställa dagliga beslut, som kan vara av både kort- och 
långsiktig karaktär och Anders beskriver att han är tillsatt för att också tänka långsiktigt i det 
dotterbolag där han är verksam. Det är möjligt att se det långsiktiga tänkandet för 
verksamheten på olika nivåer inom bolaget. På så sätt påverkar nästa nivås tänkande och 
strategi också hans uppdrag och dotterbolagets verksamhet. Beträffande bolagets organisation 
beskriver Anders att det är viktig att ha personkännedom även om detta kanske inte kan 
generaliseras och påstås gälla i alla bolag, bedömningen bör grundas på verksamhetens 
utformning och art. Anders beskriver att han i hög grad är operativ och blir på så sätt mycket 
delaktig i organisationen och han har en hög personkännedom, vilket för hans del är ett måste 
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och en av de faktorer som han skulle förmedla och anse vara viktig att betrakta som ny på 
VD-posten. Anders ser all information beträffande bolagets ekonomiska situation som 
väsentlig då det är han som sedan skall förklara för styrelsen vad som ligger bakom siffrornas 
utveckling. Det är svårt att gradera information och som VD bör man efterstäva en 
helhetsbild, vilket i sin tur leder till att informationen kan presenteras på ett bra sätt, med 
nyckeltal, som ger styrelsen och ägarna indikationer på dotterbolagets utveckling. KTM har 
ett integrerat ekonomisysten så siffrorna som presenteras för styrelsen kan inte mörkas, och 
uppdraget blir att i större utsträckning presentera bakgrunden och förklara varför siffrorna ser 
ut som de gör, oavsett om det är positivt eller negativt. Anders beskriver i ett exempel, att för 
att förklara utvecklingen av tillgångarna är det viktigt att kunna motivera just varför det ser ut 
som det gör. Anders ser en möjlig trend i att integrerade och enhetliga ekonomisystem kan 
bidra till att fokus flyttas från siffrorna, till den bakomliggande händelsen, vilket han ser som 
positivt.  
 
KTM är ett försäljningsbolag där det är viktigt att som ny på VD-posten ha en förståelse för 
försäljningen såväl som helheten. KTM har en platt organisation som bygger på delaktighet, 
där personkännedomen blir en viktig del. Det är också viktigt att vara insatt i vikten av 
rapporternas betydelse, samt i den ekonomiska utvecklingen. Det är möjligt att se en skillnad i 
VD-uppdraget beroende på i vilken typ av bolag man är verksam i. Friheten för VD kan 
upplevas större i ett bolag som inte är ett dotterbolag. I Anders fall innebär det en daglig 
kontakt med styrelsen, där delar av styrelsen har till uppgift både att serva och hantera 
bolagets angelägenheter, enklare uttryckt så är det ett samarbete det rör sig om. Det är viktigt 
att styrelsen har ett grepp om bolagets organisation, då det är ägarna som genom styrelsen styr 
verksamhetens inriktning och utveckling. Anders beskriver att det är förmånligt att ha tydliga 
riktlinjer som styr mot ägarnas mål med verksamheten, då det är deras pengar som en VD 
förvaltar. Kontakt med styrelsen är också viktig och Anders beskriver att han i princip har 
daglig kontakt med styrelsen, då delar av styrelsen i KTM Scandinavia består av personer som 
också är operativa i moderbolaget.   
 
Anders beskriver att en lösning som inte förespråkas av lagen skall bygga på ägarnas intresse, 
då det är VD:s huvuduppgift att bevaka ägarnas intressen. Det är alltså möjligt att se att den 
goda lösningen kan gå före. Emellertid är det inte försvarbart att bryta mot lagen, och detta 
behandlar en situation som inte förespråkas av lagen och som inte är brottsligt. Anders ger ett 
exempel där han behöver säga upp en återförsäljare som inte motsvarat förväntningarna, och 
då är det viktigt att tänka på att man som VD representerar ägarna och inte sina privata 
intressen. I fallet handlar det om en som Anders beskriver som trevlig person, men som i 
framtiden kan komma i ekonomiska och möjligtvis också prestigemässiga problem. Där man 
som privatperson i större utsträckning vill ge personen en ny chans, men det är då viktigt att 
betrakta att det inte är VD:s privatintressen som styr, utan det är bolagets ägare som har satt 
upp riktlinjerna för verksamheten. På så sätt kan VD-uppdraget innebära en del komplexa 
situationer. Uppdraget innebär också att väga olika intressegruppers intressen mot varandra. 
Ägarnas intressen sammanfaller inte alltid med de anställdas intressen, där gäller det att leva 
som man lär. Ett exempel kan vara att om man sänker lönerna för de anställda i syfte att ta ut 
en högre lön åt sig själv, skulle det kunna innebära att man skapar en dålig kultur i bolaget. 
Anders beskriver att bolagsledningens handlingar och beslut är grunden för vilket beteende 
som accepteras i organisationen. I sådana situationer är det viktigt att tänka lite längre, så att 
om man vårdar och investerar i sin personal då kommer det sannolikt att ge upphov till att 
man i framtiden säljer fler motorcyklar, och på så sätt är det viktigt att ligga ett par steg före. 
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I de fall där lagens intressen ställs mot ägarnas så skall, och bör, man utgå från vad som är 
bäst för ägarna förutsatt att det inte är brottsligt. En tydlig ekonomisk rapport är ett exempel 
på detta då den skall utifrån en rimlig kostnad, och skall vara så tydlig som ägarna anser ställt 
mot kostnaden för rapporten, om den dubbla kostnaden skulle innebära att en myndighet 
tycker att den är dubbelt så bra, så är det ägarna som avgör i fallet. Det är dock viktigt för en 
internationell koncern att acceptera spelreglerna som råder i det land man befinner sig och 
driver sin verksamhet i. Anders beskriver att moral och etik finns inom lagens gränser och han 
antar också att man i dagens samhälle, i allt större utsträckning, också lagstiftar just utifrån 
moral och etik. Anders beskriver att ju mer aktuell lagstiftning som finns att tillgå, ju bättre 
stämmer den med de förutsättningar som råder i samhället och samhällets krav. En lag kan 
inte vara fullständig och det finns ingen anledning att ha en sådan lag, utan tolkningen är en 
viktig del av alla lagar.  
 
På frågan om risken att personer på liknande positioner, som ni, prioriterar individuella 
intressenter före bolagets intressen, ser Anders att det är vanligt förekommande, då det är VD 
som styr verksamheten och VD också kontrollerar förhållandet mellan styrelsen och ägarna. 
Detta kan bero på att det är VD som får förstahandsinformation och kan bestämma vilken 
information som hon/han förmedlar vidare. Ett enhetligt ekonomisystem minskar sådana 
risker, då finns det mindre möjlighet att mörka siffror och att undanhålla information som i 
dessa fall går direkt till styrelsen och ägarna. En fråga som Anders tar upp är frågan om löner 
till VD, han anser att det är en fråga som ligger i ägarnas intresse om hur mycket man vill 
betala till ledningen, vilket också framgår av årsredovisningen. På så sätt är det inte en fråga 
för allmänheten hur mycket en VD har i lön, så länge det inte bygger på att VD fört styrelsen 
eller ägarna bakom ljuset. Anders skiljer här på privata och statliga bolag där det i de statliga 
bolagen, i större utsträckning, är en fråga för allmänheten, då det är skattepengar som går till 
ledningens löner och man i dessa fall kan betrakta skattebetalarna, som en viss form av ägare. 
Moralen och etiken kommer främst i de fall där ägarna eller styrelsen förts bakom ljuset, 
vilket är en fråga om moral och etik. Anders ställer sig tveksam till möjligheten i att hänföra 
detta till utbildningen, dock ser han en fara i att personer på liknande positioner utnyttjar 
situationen. Genom att VD utgör länken mellan verksamheten och styrelsen, och i slutändan 
också ägarna så kan man, om man så önskar, mörka information för egen vinnings skull. 
Anders beskriver att det är möjligt att detta kan förebyggas genom en ökad kännedom om 
lagstiftning samt etikkodex, vilket kan bidra till en ökad medvetenhet. Men i slutändan så 
handlar det om att styrelsen och ägarna väljer rätt person för VD-uppdraget. Följaktligen 
bygger det på någonting djupare än bara utbildningen.  
 
Anders ser etikdebatten i sin helhet som något positivt som kan bidra till ett ökat fokus och 
beskriver att han inte ser några hinder i att mera aktivt tillämpa ABL i uppdraget. Genom att 
integrera lagen kan man också underlätta, och lättare reda ut vissa situationer, förutsatt att det 
gäller för alla, samt att det leder till att någon slår larm tidigare i sådana frågor där moral och 
etik kan diskuteras. På samma sätt kan en stark styrelse och starka ägare förhindra denna typ 
av problem. Anders beskriver avslutningsvis att om han själv skulle välja en VD, är personen 
en viktig faktor, då det är personen som skall förvalta hans tillgångar. 

5.3 EV Erikssons Transport AB  

EV Erikssons transport grundades 1940-talet. Till en början bedrevs verksamheten med häst 
och vagn. Sedan tog nuvarande VD, Liselotte Eriksson Dahl´s, far över verksamheten 
tillsammans med sin bror och åkeriet har under hela tiden varit i familjens ägo och styrelsen 
består av familjemedlemmar. Ända sedan bolaget grundades har det befunnit sig i en 
långsiktig expansiv fas och består idag av 36 bilar, 10 släpvagnar, och har totalt 45 anställda 
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och en omsättning på cirka 29 miljoner sek. EV Erikssons transport är starkt engagerade i 
trafiksäkerhetsfrågor och har en skriftlig trafiksäkerhetspolicy och tillhandahåller också 
utbildning av yrkesförare. Bolaget har ett samarbete med Tullängsskolan i Örebro och 
arbetsförmedlingen och hjälper bland annat till med praktikmöjligheter för nya förare. I dag är 
verksamheten främst inriktad mot lokala transporter som utförs åt DHL.139     
 

5.3.1 Liselotte Eriksson Dahl, VD 

Liselotte Eriksson Dahl började arbeta i bolaget direkt efter studenten och är sedan fem år 
tillbaka VD för EV Erikssons transport.  
 
Liselotte Eriksson Dahl beskriver att VD är den person som är ytterst ansvarig för 
verksamheten, ett uppdrag som stundtals kan vara komplext, då det finns många olika 
intressen i bolaget, och det kan uppstå situationer där de olika ägarna till bolaget har 
motstridiga intressen med verksamheten. Det är viktigt att som VD beakta allas åsikter och 
olika viljor, som i vissa fall kan stå mot varandra i beslut beträffande bolaget. En osämja i 
ledningen skulle kunna vara förödande för bolagets utveckling. Liselotte understryker att detta 
fenomen delvis går att hänföra just till familjebolag, eftersom det har en tendens att bli mera 
personligt. Liselotte beskriver att vara företagare är en form av livsstil som också påverkar de 
anställda. I bolaget hålls kontinuerligt styrelsemöten och på mötena behandlas information 
angående organisationen och nyckeltal, för att beskriva den ekonomiska utvecklingen i 
bolaget. Nyckeltalen är något som introducerats på senare tid och befinner sig i en 
introduktionsfas och används främst i bolaget för att se trenderna, men i det stora hela så är 
det viktigt att som VD förstå innebörden av siffrorna. Alltså är det viktigt att se hur bolagets 
ekonomiska situation utvecklas både för intäkter och kostnader och det är lika viktigt att 
betrakta bra siffror som dåliga, även om det är lättare att uppmärksamma dåliga siffror.  
 
Som ny på VD-posten så är det viktigt att vara medveten om i vilken bransch man är verksam. 
Liselotte beskriver också att ju mindre bolaget är desto viktigare är det att vara 
branschkunnig. Liselotte exemplifierar att just i denna bransch kanske en VD också skall 
kunna utföra praktiskt arbete för att öka sin förståelse för verksamheten. I ett större bolag 
gäller detta självklart inte, där måste man flytta fokus och koncentrera sig mer på de specifika 
uppgifterna för just en VD, exempelvis administration, ekonomi och övergripande 
verksamhetsstyrning. Man får flytta fokus till det man är bra på, och som VD blir uppdraget 
att skapa en organisation som består av kompetenta människor som är duktiga på sina 
uppgifter. I detta fall blir rapporterna en viktigare del av uppdraget eftersom man på detta sätt 
får information om hur verksamheten utvecklas. I Liselottes fall så är det viktigt att ha 
personkännedom och hon beskriver även här att det sannolikt varierar beroende på bolagets 
storlek, men för denna typ av organisation så är det att föredra att hålla kontakterna på ett 
informellt plan. Liselotte tror även att detta är en faktor som till viss del kan hänföras till den 
bransch där bolaget är verksamt och att det ställs olika krav på en VD beroende på i vilken 
bransch man befinner sig i.   
 
Liselotte beskriver att en handling som inte förespråkas av lagen bör grundas på ”sunt 
förnuft” och man bör eftersträva det bästa för bolaget, i syfte att bolaget skall leva vidare, 
samt att se till att bolaget inte drar på sig större kostnader än vad som behövs. Det krävs 
självklart en avvägning mellan hur mycket jobb som måste läggas ner i den specifika 
situationen, om man inte beaktar detta så drar man på sig kostnader i en annan ände och 

                                                 
139 Liselotte Eriksson Dahl (2006), för vidare information se www.evetransport.com 
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jobbet blir onödigt då det i slutändan innebär samma sak. På samma sätt är det sunda förnuftet 
som beskriver moral och etik. Liselotte beskriver att hon tror att en ökad medvetenhet om 
lagen också kan var en bidragande orsak till att öka medvetenheten i samhället om vad som är 
rätt och fel.  
 
Att vara VD handlar om att ta tillvara ägarnas intressen med verksamheten, och det är möjligt 
att även här skilja på i vilken typ av bransch man befinner sig i. Som delägare i ett börsbolag 
kanske man i större utsträckning är intresserad av vinsten och ser mer till hur man skall kunna 
öka utdelningen. I ett mindre bolag är det kanske lättare att låta pengarna arbeta i bolaget och 
se mera långsiktigt på investeringen. VD-uppdraget är att verka för bolagets bästa, vilket i 
slutändan ofta leder till vinst åt ägarna. Liselotte exemplifierar detta genom att beskriva att 
investera i sin personal, vilket ofta också leder till att man trivs på arbetsplatsen och stannar 
kvar, och det är möjlig att se att man sparar bolagets resurser på ett effektivt sätt, då det kostar 
mycket att nyanställa personal. Det är dock viktigt att se att det inte bara blir en trend att 
behålla all personal utan en viss omsättning är inte alltid negativt. Men i det stora hela handlar 
det om en balansgång där det sunda förnuftet blir en del av bedömningen, på så sätt behöver 
inte vinsten alltid vara pengar, utan den kan även vara ett gott rykte och nöjda anställda.     
 
Liselotte anser att risken för att personer på VD-poster, plockar åt sig av bolagets tillgångar 
för egen del finns, och det är också något vi kan se exempel på i media. Risken kan också öka 
i ett större bolag, än i ett familjebolag där det är svårare att ta för sig och bibehålla ett gott 
samvete, då det i så fall innebär att man stjäl ur sin egen ficka. Liselotte ser att det i viss mån 
är möjligt att hänföra detta till personens utbildning, eftersom om man är skolad i att hitta 
effektiva lösningar och svagheter i systemet också lättare kan finna kryphål. Liselotte 
beskriver att dessa problem kan förebyggas med en starkare styrelse som har ett bättre grepp 
om bolaget. Genom att låta det sunda förnuftet råda så kan man delvis se till samhällets 
gemensamma intressen. Till exempel hur man bedömer sig själv, är man värd hundra gånger 
så mycket som någon annan?  
 
Att vara kvinnlig VD i en manlig bransch tycker Liselotte inte är så märkvärdigt. På frågan 
om det är tuffare för en kvinnlig VD än för en manlig så anser Liselotte att det fortfarande är 
så att kvinnor måste vara lite bättre än män för att anses vara lika bra i näringslivet. 
Personligen så har Liselotte inga problem med detta utan det kan vara så att det är en viss 
fördel att vara en kvinnlig VD i en manlig bransch, så länge man inte utnyttjar situationen på 
fel sätt. Avslutningsvis framhåller Liselotte att det är viktigt att som VD hålla en viss kontakt 
med branschorganisationer där man träffar andra. Dessa nätverk kan också bidra till en bättre 
verklighetsförankring och ett vidare perspektiv på den egna verksamheten. Man får dessutom 
en chans att bygga ett bättre sunt förnuft och lättare se vad som är rimligt, och genom att 
diskutera idéer med andra kan man också förbättra sig själv. Dessa nätverk kan också 
motverka att man svävar i väg, vilket förmodligen är lättare när man sitter själv och inte 
behöver svara inför andra för sina handlingar.     
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6 Om analogier mellan VD:s uppdrag och ABL     
 
 
I detta avsnitt av studien återfinns en analys av studiens undersökning. Kapitlet disponeras i 
enlighet med den analysmodell, vilken formats för att analysera intervjuerna i undersökningen 
och beskrivs i kapitel 2, om studiens tillvägagångssätt. Modellen bygger på att kapitlet inleds 
med en resumé av uppdragets praktiska innebörd, utifrån olika förutsättningar. Vilket 
resulterar i en sammanfattning av uppdraget utifrån de olika förutsättningarna, innan denna 
berättelse ställs mot reglerna i ABL.  

6.1 Att vara VD 

Att vara VD medför skyldigheter, eller om man vill förpliktelser, mot bolagets ägare och att 
tillvarata ägarnas intressen med verksamheten, tillsammans med andra intressenters intressen i 
bolaget. Andra intressenter kan vara anställda och bolagets kunder, men det kan också vara 
myndigheter och samhället i stort. En VD bör eftersträva en avvägning mellan dessa olika 
gruppers intressen i bolaget. Att själv föregå med gott exempel är ett sätt att bevaka ägarnas 
och anställdas intressen, då motsatsen kan bidra till en dålig företagskultur i bolaget. Ägarnas 
intressen är dock en av de faktorer som står över de andra. VD-uppdraget beskrivs som att 
mera aktivt arbeta i bolaget för att verkställa ägarnas beslut, där en parallell som också kan ses 
i titeln VD, som betyder jusst verkställande direktör. Ägarnas intressen är följaktligen en 
central del och behöver inte alltid vara vinst, utan kan också vara annat som exempelvis att 
förstärka och utveckla verksamheten. Det centrala blir här för VD att följa och hålla sig inom 
de riktlinjer som ägarna, genom styrelsen, sätter upp för verksamheten. Detta leder in på 
förhållandet mellan styrelsen och VD. Styrelsens uppdrag beskrivs som ett mera långsiktigt 
och övergripande uppdrag än VD uppdraget. Långsiktigheten beskrivs genom att 
styrelseuppdraget i större utsträckning går ut på att planera långsiktigt för verksamhetens 
utveckling. Det är dock inget hinder att som VD också tänka långsiktigt så länge det sker med 
styrelsens kännedom och inom de riktlinjer som styrelsen sätter upp för verksamheten.  
 
I beskrivningarna av uppdraget framgår det att det är viktigt att ha en god kontakt med 
styrelsen. Relationen betraktas både som ett stöd och som ett samarbete i bolaget, mot 
bolagets och verksamhetens bästa. Det är bra att känna till nästa nivås exempelvis styrelsens 
tänkande som också påverkar VD:s verksamhet och arbetsuppgifter. Styrelsen i en koncern är 
viktig ur ansvarssynpunkt och följden av detta blir att en regelbunden kontakt med styrelsen 
är viktig för att fastställa uppgiften och de ramar som råder för uppgiften. Som VD är det 
också viktigt att prestera och uppvisa resultat i syfte att inte förlora styrelsens förtroende. En 
prestation som också den kan förväntas ligga innanför de riktlinjer som ställs upp av styrelsen 
och följer ägarens intentioner med verksamheten. Det är då viktigt att styrelsen ger VD 
tydliga riktlinjer och ansvarsområden för uppdraget så VD:s uppdrag inte i praktiken blir ett 
styrelseuppdrag. VD skall också förse ägarna med information om verksamheten, vilket ofta 
sker genom styrelsen när VD presenterar information om bolaget för styrelsen. 
Ägarförhållandet är en faktor som påverkar VD-uppdraget och uppdraget kan upplevas mera 
fritt i ett bolag som inte är ett dotterbolag till en internationell koncern. Gemensamt och 
oberoende av detta är det viktigt att betrakta de lagar och regler som är förknippade med 
uppdraget. En VD bör även verka för en enighet i ledningen, då konflikter i ledningen kan 
vara förödande för bolaget. Eftersom VD innehar en position som innebär att man kan välja 
vilka delar och vilken information som sänds vidare till styrelsen, är det viktigt att inte 
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utnyttja situationen för sin egen vinnings skull. Som VD får man inte glömma att uppdraget 
innebär att förvalta någon annans plånbok.  
 
En VD är ansvarig för verksamheten. Hon/han bör därför ha kunskap om miljön och den 
bransch man befinner sig i, eftersom olika miljöer kan ge upphov till olika komplikationer i 
samband med uppdraget. Att betrakta miljön kan vara en framgångsfaktor för en VD, då så 
enkla saker som att ta bort gratis kaffe kan leda till produktionsbortfall och ett försämrat 
resultat ställt mot en marginell kostnad för kaffet. Det är också viktigt att vara insatt i 
företagskulturen och att betrakta/beakta värderingarna i bolagets kultur, då förenklas VD-
uppdraget och det blir också lättare att finna en väg för att genomföra ett beslut som också blir 
allmänt accepterat och efterföljs. En förståelse för företagskulturen är viktig då den också kan 
medföra och innebära en ökad förståelse för den bransch bolaget är verksamt i. Genom att 
betrakta och vara medveten om kulturen erbjuds också en möjlighet att implementera hårdare 
beslut smidigare. Olika branscher ger olika förutsättningar för uppdraget, och en förutsättning 
är att ha kännedom om just den specifika branschen samt de förutsättningar som råder just i 
denna bransch. Det kan också vara fördelaktigt att som VD ha möjligheten att kunna utföra 
praktiskt arbete i bolaget, för att öka sin förståelse för verksamheten och branschens krav. 
Bolagets och verksamhetens omfattning är därtill central att betrakta, då storleken i 
kombination med branschen betyder att uppdragets karaktär varierar samt det ansvar som 
följer med uppdraget. Det är möjligt att tänka sig att en VD i ett större bolag inte har samma 
krav på sig att kunna utföra praktiskt arbete som i ett mindre bolag.     
 
Att vara VD medför ansvar främst för den operativa delen eller den löpande delen av 
verksamheten. Det medför att uppdraget är förknippat med att ta beslut för verksamheten som 
kan vara av både kort- och långsiktig karaktär. Därtill innebär uppdraget också att skapa en 
organisation som består av kompetenta människor som är duktiga på sina uppgifter, och som 
VD kan man förväntas ha kännedom om personerna i organisationen. I vilken grad en VD 
skall ha personkännedom kan variera med verksamhetens storlek och kan inte generellt påstås 
gälla alla typer av bolag, någonting som möjligtvis är en paradox i de större bolagen med 
tusentals anställda. I brist på möjligheten att ha personkännedom måste en avvägning och 
anpassning ske, dels efter verksamhetens utformning men också efter verksamhetens art och 
storlek. En VD i ett större bolag kan inte förväntas att ha samma kännedom om personerna 
som i ett mindre bolag. Som VD i ett större bolag kan det då bli mer viktigt att flytta fokus till 
mera övergripande uppgifter, eller enklare uttryckt, till det man är bra på. På liknande sätt är 
organisationens utformning och struktur en central faktor att betrakta som VD då en platt 
organisation ger upphov till andra förutsättningar. En VD skall i samband med 
organisationens utformning, eftersträva att skapa en organisation som består av kompetenta 
människor som är skickliga på sina uppgifter. 
 
Beträffande bolagets informations/ekonomisystem är det VD:s uppgift att förse ägarna och 
styrelsen med information samt att ha en övergripande kontroll och en uppfattning om in- och 
utflödet av pengar samt även utvecklingen av tillgångar och graden av bundet kapital. Därtill 
följer att all slags information beträffande bolagets ekonomiska situation är nödvändig. VD:s 
uppgift kan i samband med detta beskrivas som att en VD skall kunna förklara för styrelsen 
och ägarna vad som ligger bakom siffrorna, och vara insatt i händelseförloppet och 
utvecklingen bakom siffrorna. I berättelserna beskrivs att det är svårt att gradera information, 
och VD bör efterstäva en helhetsbild, vilket i sin tur leder till att informationen kan 
presenteras på ett bra sätt, med exempelvis nyckeltal för att ge styrelsen och ägarna 
indikationer på bolagets utveckling. I undersökningen beskrivs detta variera något beroende 
på ägarförhållande. Gemensamma drag kan skådas i utvecklingen av bolagets tillgångar och 
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skulder samt intäkter och kostnader och även här blir motiveringen av siffrorna en central del 
av uppdraget.  
 
Av detta följer att rapporterna är en del av uppdraget, rapporterna blir ett sätt för ägarna att få 
information om hur verksamheten utvecklas. Rapporter kan variera i tydlighet och 
utformning, som VD har man inte alltid tillgång till tydliga rapporter, utan tydligheten och 
informationen varierar mellan olika bolag. Som VD är det här viktigt att skapa en förståelse 
för siffrorna, samt hur de kommer att påverka bolagets ekonomiska situation i framtiden. En 
del av känslan kan gå förlorad om man som VD allt för strikt fokuserar på den ekonomiska 
informationen, med detta inte påstått att denna information inte är av betydelse. 
Avslutningsvis kan VD-uppdraget beskrivas som att det innebär att ha en övergripande 
kontroll och insikt i den löpande verksamheten, förvalta bolaget i enlighet med ägarnas 
intressen och enligt styrelsens riktlinjer. VD skall ha ett fast grepp om den löpande 
verksamheten och ligga ett steg före och vara beredd på det oförutsedda med en bibehållen 
kontroll över bolaget.  

6.2 En jämförelse mellan ABL:s och VD:s beskrivning av förvaltningen  

ABL beskriver att VD:s uppgift är att företräda bolaget utåt, vilket skådas i berättelsen om att 
vara VD. I resterande del av kapitlet är det den sammanställda berättelsen av VD-uppdraget 
som åsyftas med berättelsen. I berättelsen beskriver respondenterna att vara VD medför 
skyldigheter mot bolagets ägare. VD skall också eftersträva att tillvarata ägarnas intressen 
med verksamheten. Uppdraget innebär även att tillvarata andra intressenters intressen i 
bolaget. Andra intressenter kan vara anställda och bolagets kunder, men det kan också 
myndigheter och samhället i stort, som är i analogi med ABL:s beskrivning om att VD 
företräder bolaget utåt. I berättelsen beskrivs dessutom att VD skall eftersträva en avvägning 
mellan dessa olika gruppers intressen i bolaget. Respondenterna förtydligar dock att ägarnas 
intressen är en faktor som står över de andra faktorerna. ABL beskriver att VD:s uppgift är att 
sköta den löpande förvaltningen, vilket innebär att utföra de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets förvaltning sker på ett betryggande sätt. Den löpande eller den dagliga 
förvaltningen skall ske så ägarnas intressen, och mål med verksamheten blir uppfyllda. Målet 
behöver inte alltid vara vinst. Detta förtydligar också respondenterna genom att beskriva att 
målet också vara andra saker. I berättelsen beskrivs att ägarnas intressen är en faktor som står 
över de andra intressena i bolaget. Detta är ett tecken på att ägarnas mål med verksamhet är en 
central del av uppdraget och i analogi med ABL:s beskrivning om att VD skall handla i linje 
med ägarnas intressen och företräda bolaget utåt genom avtal och andra handlingar.  
 
ABL beskriver att VD ensam beslutar för bolagets verksamhet i enlighet med styrelsens 
riktlinjer. I berättelsen beskrivs att det är centralt för VD att följa de riktlinjer som styrelsen 
fastställer för verksamheten och en motsvarighet kan betraktas även i ABL:s beskrivning att 
VD:s uppgift är ansvara för den löpande förvaltningen, enligt styrelsens instruktioner och 
riktlinjer. VD får dessutom inte utan styrelsens bemyndigande utföra åtgärder som med 
hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig karaktär eller stor 
betydelse. En beskrivning som är att betrakta som att VD:s partiska situation harmonierar med 
ABL:s beskrivning av relation mellan styrelse och VD och att hålla sig inom styrelsens 
riktlinjer, vilket överensstämmer med ABL. Respondenterna beskriver att styrelsens uppdrag i 
högre grad är långsiktigt och övergripande ställt mot VD-uppdraget. Det långsiktiga beskrivs 
genom att styrelseuppdraget går ut på att planera långsiktigt för verksamhetens utveckling. En 
beskrivning som kan betraktas mot ABL:s beskrivning om att styrelsen planerar för bolagets 
långsiktiga mål med verksamheten samt att formulera de riktlinjer som krävs för att 
säkerställa kvalitén. ABL beskriver dessutom att planering är en viktig uppgift för styrelsen, 
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tillsammans med att följa upp vad den verkställande ledningen i bolaget gör. Uppföljningen 
kan återfinnas i berättelsen genom att respondenterna beskriver att det är viktigt att ha en god 
kontakt med styrelsen och relationen betraktas både som ett stöd och som ett samarbete i 
bolaget, mot bolagets och verksamhetens bästa. I berättelsen beskrivs även att styrelsen är 
viktig ur ansvarssynpunkt och en regelbunden kontakt med styrelsen är att föredra i syfte att 
fastställa ramarna för uppgiften. Genom detta beskriver respondenterna skillnaden mellan 
bolagsorganens kompetens och relationen mellan styrelse och VD som den ser ut i ABL. 
Berättelsen ger även exempel på bolagsorganens kompetens beträffande ABL:s beskrivning 
av förvaltningen. Då styrelsens uppdrag beskrivs som att planera långsiktigt och sätta upp 
ramar för VD:s uppgifter är det en beskrivning som är i analogi med ABL. Ramarna för 
uppdraget kan också skådas i respondenternas beskrivning att som VD är det viktigt att 
åstadkomma, och uppvisa resultat i syfte att inte mista styrelsens förtroende. Prestationen kan 
förväntas ligga inför de riktlinjer som ställs upp av styrelsen och följer ägarens intentioner 
med verksamheten då respondenterna beskriver att det är viktigt att styrelsen också ger VD 
tydliga riktlinjer och ansvarsområden för uppdraget då VD:s uppdrag inte i praktiken blir ett 
styrelseuppdrag.  
 
Skildringarna av uppdraget beskriver också att VD skall förse ägarna med information om 
verksamheten vilket ofta sker genom styrelsen. VD presenterar informationen om bolaget för 
styrelsen och det är även möjligt att här urskilja en parallell till ABL:s skildring av samarbetet 
mellan VD och styrelsen. ABL beskriver att styrelsen skall ha den information som krävs för 
att granska bolagets status och information om direktiv mellan ledningsorganen, det vill säga 
de direktiv som styrelsen ger till VD av övergripande karaktär och inte vardagliga 
rutinuppgifter. Styrelsen skall dessutom enligt ABL ha information om en åtgärd som 
exempelvis innebär att bolagets kreditgivning väsentligen ökar, och som faller utanför VD:s 
område eller ett avtal om köp eller försäljning, som på grund av sin långa tidsrymd eller 
omfattning innebär även det ett kompetensöverskridande. Dessa beskrivningar syftar till att 
styrelsen skall få information om bolaget som behövs för uppdraget. Styrelsen skall också ha 
ett tillfredsställande underlag för beslut. En beskrivning som också påträffas i berättelsen är 
att respondenterna beskriver att en viktig del av VD-uppdraget är att ge styrelsen den 
information som styrelsen kan förväntas behöva angående bolagets ekonomiska situation och 
verksamhetens utveckling. Respondenterna beskriver att VD skall ha en förståelse för 
siffrornas uppkomst och eftersträvar en förståelse för bakgrunden till siffrorna, i parallell med 
ABL:s beskrivning om att styrelsen skall ha den information som är relevant för bolaget. Där 
bakgrunden blir relevant information för styrelsen tillsammans med en förklaring till varför 
siffrorna ser ut som de gör, i analogi med ABL:s beskrivning om att styrelsen, genom VD 
skall ha, eller i det här fallet få, en övergripande bild av hur organisationen fungerar, och 
siffrorna ger en indikation på organisationens funktion. ABL beskriver att styrelsen skall ha 
en överblick av organisationen samt att se till att den medför att bolagets mål uppnås och 
ligger genom denna beskrivning i linje med ABL:s beskrivning.   
 
Enligt ABL innefattar VD:s förvaltningskompetens hela bolagets organisation under VD.  
Respondenterna beskriver i berättelsen att VD-uppdraget medför ansvar för verksamheten och 
då främst den operativa- eller löpande delen av verksamheten. Uppdraget är också förknippat 
med att ta beslut för verksamheten av både kort och långsiktig karaktär. Enligt ABL får VD 
inte utan styrelsens bemyndigande utföra åtgärder som med hänsyn till omfattningen och 
arten av bolagets verksamhet är av ovanlig karaktär eller stor betydelse. VD:s förvaltning är 
begränsad till den löpande verksamheten och även här är det möjligt att skåda en parallell till  
ABL så väl som ett motstridigt intresse. Respondenterna beskriver att även långsiktiga beslut 
är en del av VD-uppdraget. Den långsiktiga aspekten i respondenternas beskrivning faller 
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utanför gränserna för ABL, då det långsiktiga ligger på styrelsen. Trots denna eventuella 
motstridighet så kan det också betraktas som att det långsiktiga faller inom ramarna för något 
större, genom att det sker efter styrelsens bemyndigande. Det kan också betraktas som en 
analogi med ABL:s beskrivning trots denna eventuella konflikt.  
 
I ABL:s beskrivning av den löpande förvaltningen omfattar VD:s förvaltning beslut 
beträffande rutinärenden eller återkommande ordinära uppgifter, vilket kompliceras genom att 
det är kopplat till i vilken bransch bolaget är verksamt. Det som är vanligt förekommande i en 
bransch kan vara extraordinärt i en annan. VD är därför enligt ABL skyldig att betrakta 
verksamhetens art, storlek och bransch. Dessa faktorer följer genom var och en av de fyra 
delarna som används för att beskriva den löpande förvaltningen. I berättelsen beskrivs att för 
en VD är det viktigt att ha kännedom om den bransch som bolaget är verksamt i. 
Respondenterna förtydligar också detta i sin beskrivning genom att de är ansvariga för 
verksamheten. Det ger anledning att betrakta och ha kunskap om den miljö som bolaget 
befinner sig i. Olika miljöer kan ge upphov till olika komplikationer i samband med 
uppdraget, och i berättelsen beskrivs att betrakta miljön kan vara en framgångsfaktor för en 
VD. En VD bör också betrakta verksamhetens omfattning, då storleken i kombination med 
branschen ger upphov till en variation i uppdragets karaktär, och det ansvar som följer med 
uppdraget. I denna del av berättelsen skådas paralleller till ABL, genom att ABL beskriver att 
branschen, verksamhetens art tillsammans med verksamhetens storlek är faktorer som följer 
genom alla de fyra delarna av den löpande förvaltningen.   
 
Den andra och den tredje delen av den löpande förvaltningen är att betrakta beslut mätt i 
pengar och innefattar en kategori av beslut som att exempelvis teckna en ny order eller ett 
stort kontrakt för framtiden samt olika tidsfaktorer runt beslutet. Där VD:s förvaltning inte 
innefattar beslut som binder bolaget för en längre tid, utan innefattar beslut av mera vardaglig 
karaktär. Det är möjligt att betrakta att dessa frågor innefattas av relationen mellan VD och 
styrelsen, vilket beskrivs i berättelsen som att VD-uppdraget innebär att handla i linje med 
styrelsens riktlinjer, och är därigenom i analogi med ABL:s beskrivning. Den fjärde delen av 
förvaltningen omfattar arbetsfördelningen i bolaget och ger utrymme för att betrakta övriga 
omständigheter som beskrivits tillsammans med sedvanor och rutiner, specifika för bolagets 
verksamhet och olika beslutssituationer. Där finns en motsvarighet till ABL i den delen av 
berättelsen som beskriver att betrakta verksamhetens art och omfattning där den specifika 
branschen ger upphov till olika sedvanor och även den är i analogi med ABL:s beskrivning. 
Vilket avslutar den första mera övergripande del av analysen.  
 
I nästkommande del av kapitlet beskrivs en mer begreppsspecifik del av analysen. För att gå 
in mera på djupet använder jag mig av den illustration som jag skapat för att åskådliggöra 
VD:s uppgifter, beträffande förvaltningen som beskrivs i kapitel fyra. I analysen har jag valt 
att kursivera de uttryck som jag finner i berättelsen och under illustrationen återfinns en kort 
motivering till respektive kursivering. Avsnittet är, som modellen, uppdelat i två delar där den 
första berör informations/ekonomisystemet och den andra delen organisationens utformning 
och funktion.    
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Figur 6.1 Analys av VD:s förvaltning 
 
 

6.2.1 ABL:s kontra VD:s beskrivning av informations/ekonomisystemet 

 
Överblicka verksamheten i sin helhet  vilket återfinns i beskrivningen genom att 

respondenterna beskriver att det är VD:s uppgift att 
förse ägare och styrelse med information, samt att ha 
en övergripande kontroll och kunna presentera 
informationen på ett bra sätt för att ge styrelsen och 
ägarna indikationer på bolagets utveckling. 
Tillsammans med skildringen i berättelsen av att det 
är svårt att gradera information och en VD bör 
eftersträva en helhetsbild.  

 
Fast grepp om ekonomin  vilket återfinns i beskrivningen genom 

respondenternas beskrivning om att en VD skall ha 
en uppfattning om in- och utflödet av pengar samt 
utvecklingen av tillgångar och graden av bundet 
kapital. Berättelsen beskriver dessutom att all slags 
information beträffande bolagets ekonomiska 
situation är nödvändig.  

 
Mera kortsiktigt perspektiv vilket återfinns i beskrivningen genom 

respondenternas beskrivning om att styrelsens 
uppdrag i högre grad är långsiktigt och övergripande 
i jämförelse med VD-uppdraget. Det långsiktiga 
beskrivs genom att styrelseuppdraget i högre grad går 
ut på att planera långsiktigt för verksamhetens 
utveckling och VD ansvarar för planering av den 
löpande delen av verksamheten. Detta kan också 
betraktas som en faktor som faller utanför gränserna 
för ABL:s beskrivning.  

 

VD:s förvaltning 
 
Informations/ekonomisystemet Organisationen 
Överblicka verksamheten i sin helhet Lämplig för verksamheten  
Fast grepp om ekonomin   Lämplig för branschen 
Mera kortsiktigt perspektiv  Verkar effektivt mot målet 
Intern information Ansvar för hela org. under VD 
    – Rapporter 
    – Information  
    – Arbetsordningen 
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Intern information vilket återfinns i beskrivningen genom att en viktig 
del av VD:s uppdrag är att rapportera till styrelsen 
för att ägarna skall få information om hur 
verksamheten utvecklas. Som VD är det också viktigt 
att kunna motivera informationen och utvecklingen 
av bolagets tillgångar och skulder samt intäkter och 
kostnader. VD:s uppgift är också att skapa en 
förståelse för siffrorna och hur de kommer att 
påverka bolagets ekonomiska situation i framtiden. 
Avslutningsvis beskriver också ABL arbetsordningen 
vilken jag tolkar som att den kan placeras in under 
den övergripande kontrollen av den löpande 
verksamheten i berättelsen. 

 
6.2.2 ABL:s kontra VD:s beskrivning av organisationen 

 
Lämplig för verksamheten   vilket återfinns i beskrivningen genom att VD:s 

uppdrag innebär att VD i samband med 
organisationens utformning skall eftersträva att skapa 
en organisation som består av kompetenta människor 
som är skickliga på sina uppgifter samt anpassa den 
efter verksamhetens utformning, art och storlek. 

 
Lämplig för branschen  vilket återfinns i beskrivningen att som VD kan man 

förväntas ha kännedom om personerna i 
organisationen. Som VD är det en förutsättning att ha 
kännedom om just den specifika branschen samt de 
förutsättningar som råder just i denna bransch, då 
branscher ger olika förutsättningar för uppdraget som 
också innebär att skapa en organisation som består av 
kompetenta människor som är skickliga på sina 
uppgifter.  

 
Verkar effektivt mot målet vilket återfinns i beskrivningen genom att VD:s 

uppdrag går ut på att vårda ägarnas intressen med 
verksamheten och ägarnas intressen är en central del 
av uppdraget så blir också organisationen en central 
del för att uppnå målet.   

 
Ansvar för hela org. under VD vilket återfinns i beskrivningen genom att VD-

uppdraget innebär ett ansvar för den operativa delen 
och den löpande delen av verksamheten.  
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7 Om studiens resultat   
 
 
I studiens undersökning studeras tre fall av cirka 1 100 Svenska publika aktiebolag vilket ger 
en täckningsgrad på cirka 0.3% (3/1100) av de publika bolagen. Detta är inte tillräckligt 
underlag för att kunna generalisera studiens resultat eller dra generella slutsatser av min 
undersökning, vilket inte var tanken bakom studien. Tanken var istället att uppmärksamma ett 
hjälpmedel, eller en möjlighet, till befintlig praktisk vägledning i debatten om  
bolagsledningens moral och etik, genom att uppmärksamma ABL:s funktion samt en teori om 
lagens beståndsdelar. Studiens undersökningsfråga var av den anledningen formulerad utifrån 
om det existerade några hinder för att stödja sig på ABL, och inte om det var möjligt, vilket 
enligt mig krävt en större undersökning. ABL innehåller också ett stort antal paragrafer utöver 
de bestämmelser som betraktats i studien där studien inriktar sig på förvaltningen, inställt på 
informations- och ekonomisystemet och organisationens utformning. Avsikt med detta är att 
belysa exempelvis de olika funktioner som ett ekonomisystem förespråkas ha i ABL 
(övergripande eller verksamhetsnära). Detta är också något som förespråkas inom 
ekonomiområdet beroende av vilken nivå i ledningen man befinner sig på (Styrelsen/VD), 
vilket även kan återfinns i ABL:s beskrivning140. Detta kan tyckas ligga lite utanför studiens 
område. Som läsare bör man betrakta att denna studie är skriven inom ämnet ekonomistyrning 
vilket, enligt mig, gör det intressant att se att dessa beskrivningar (övergripande eller 
verksamhetsnära) även återfinns i aktuell lagstiftning.  
 
I undersökningen kan jag inte se några hinder för att stödja sig på ABL, då jag finner uttryck 
för ABL:s beskrivning i respondenternas beskrivningar. Dessa uttryck visar sig oberoende av 
variationen av olika förutsättningar för uppdraget. Det som dock bör uppmärksammas är att 
det kan återfinnas en del av dessa uttryck som beroende av relationen mellan styrelsen och 
VD, då inte alla uttryck återfinns som explicita i intervjuerna. Någonting som är beroende av 
min tolkning. Med det senare i beaktande har jag valt att utforma detta avslutande kapitel i 
form av en diskussion. Den första delen av diskussionen berör undersökningsfrågan, det vill 
säga om det existerar hinder för att stödja sig mer aktivt på ABL i samband med uppdraget. 
Denna del kommer också att återkopplas till studiens teori. Den andra delen berör 
undersökningsområdet i stort och de formella normer som återfinns i miljön runt 
aktiebolagen. I den andra delen förs en diskussion kring förhållande mellan ABL och svensk 
kod för bolagsstyrning som också varit en del av etikdebatten,141 tillsammans med mina 
reflektioner kring området.  

7.1 Om undersökningens resultat 

I studiens undersökning ser jag en stor mängd analogier mellan VD:s och ABL:s beskrivning 
av bolagets förvaltning. Med detta i betraktande kan jag inte påträffa några hinder utifrån de 
praktiska förutsättningarna för VD att mera aktivt stödja sig på ABL. Emellertid ser jag ett 
motstridigt intresse i undersökningen vilket kan skådas i den långsiktiga delen av VD:s 
förvaltning, som inte stämmer med min modell figur 6.1 som beskriver att VD-uppdraget är 
av mera kortsiktig karaktär ställt mot styrelsens uppdrag. Min tolkning är dock att ingen av 
respondenterna har beskrivit att det är okej att ta långsiktiga beslut utan styrelsens 
bemyndigande och i övrigt stämmer respondenternas beskrivning av VD:s förvaltning och 

                                                 
140 Argyris (1977) 
141 Beck-Friis (2006)  
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ansvar. Tillsammans med beskrivningen av styrelses ansvarsområde och den del av 
förvaltningen som åligger styrelsen stämmer väl överens med ABL:s skildring av organens 
olika kompetenser i bolaget. Detta demonstreras också i studiens analys där det återfinns ett 
stort antal analogier till ABL. En viktig anmärkning är dock att tanken med denna studie inte 
är ett generellt uttalande utan studien skall fungera som en prolog och är av mer explorativ art.  
 
I undersökningen ser jag också att beskrivningarna varierar något utifrån de olika pragmatiska 
förutsättningarna. I studiens teori beskrivs också att pragmatiken är en del av ABL och 
följaktligen också inverkar på utformningen av ABL. Pragmatiken grundas i vad som är 
ändamålsmässigt utifrån givna preferenser och syftar till att besvara frågan vad aktören skall 
göra, givet en specifik situation, ställt mot givna preferenser. Pragmatiken ser jag också i 
ABL:s beskrivning av att den löpande förvaltningen är kopplat till i vilken bransch bolaget är 
verksamt. Det som är vanligt förekommande i en bransch kan vara extraordinärt i en annan 
bransch. Av den anledningen måste VD betrakta verksamhetens art och verksamhetens 
storlek. Dessa faktorer följer genom alla de fyra delarna av den löpande förvaltningen. Jag ser 
att branschen, verksamhetens art och storlek är någonting i ABL som beskriver pragmatiken i 
min undersökning. Respondenterna beskriver också i berättelsen om att vara VD och att en 
VD skall betrakta branschen. VD-uppdraget kan också variera beroende på bolagets storlek, 
då en VD i ett mindre bolag inte har samma arbetsuppgifter som i ett större bolag och kan 
förväntas ha mer kännedom om personalen. VD skall eventuellt också kunna utföra praktiskt 
arbete i bolaget. Berättelsen beskriver också en viss variation i rapporternas utformning och 
tydlighet. Variationerna kan självklart bero på olika ägarförhållanden. Det vill säga att olika 
beskrivningar beroende på om det är ett dotterbolag eller ett familjeägt bolag. Ägarna kan i de 
olika fallen ställa olika krav på ledningen, vilket i sig är ett uttryck för pragmatik. Genom 
dessa exempel ser jag också en variation i berättelserna om det ändamålsenliga. Jag vill också 
förtydliga att det ändamålsenliga varierar i undersökningen med olika branscher samt i olika 
verksamheter, på samma sätt som ABL också beskriver att förvaltningen bör variera beroende 
av branschen. Ett annat exempel på att det ändamålsenligt varierar är ägarförhållandet. Där 
vinsten kan vara viktigare för ett dotterbolag än i ett bolag där ägarna i större utsträckning 
består av familjemedlemmar. Det som jag dock vill understryka är att av min undersökning 
ämnar jag inte att dra generella slutsatser utan det är tecken som jag ser i undersökningen.          
 
I studiens teori beskrivs att etik inverkar på utformningen av ABL, genom att etiken grundas i 
vad som är gott och önskvärt för kollektivet. I ABL beskrivs att kännetecknande för 
aktiebolaget är att samverkan har knutits till ett bundet förmögenhetstillskott och inte till 
ägarna personligen. Målet med verksamheten beskrivs genom att följa ägarnas intentioner 
med verksamheten och där vinstintresset kan vara en av dessa intentioner. Enligt ABL innebär 
bolagsledningens uppdrag att handla i linje med bolagets och ägarnas intressen som dock inte 
alltid behöver vara vinst. I berättelsen återfinns detta genom beskrivningen av att ägarnas 
intressen är en faktor som står över de andra faktorerna. I berättelsen beskrivs också att det är 
viktigt att föregå med gott exempel och vara ett föredöme i organisationen. Detta tolkar jag 
som att organisationen också kan betraktas som ett kollektiv eller om man vill ett samhälle, 
vilket också beskrevs i inledningen. Ett annat exempel på kollektivet är samhället i stort och 
myndigheters intressen som också de kan vara uttryck för kollektivet. Med dessa exempel har 
jag belyst några av de uttryck för etik och det goda som jag ser i både den praktiska 
situationen och ABL:s beskrivning. Där jag ser det goda som att tillvarata ägarnas och de 
anställdas intressen det vill säga, det som är gott för kollektivet.             
 
I studiens teori beskrivs att moral inverkar på utformningen av ABL, genom att moralen 
grundas i vad som är rätt eller rättvist och ligger i samtligas gemensamma intresse. ABL 
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uttrycker i sin tur accepterade handlingsnormer grundade på samhällets uppfattning om moral, 
etik och pragmatik och samhällets uppfattning om berättigade handlingsalternativ ställt i 
relation till situationer och mål. Detta kan också skådas i tidigare exempel, tillsammans med 
att respondenterna beskriver att handlingsalternativen också varierar beroende på situationen, 
och ställt i relation till ägarnas mål. Respondenterna beskriver också att handlingsalternativ 
kan variera med företagskulturen och det är viktigt att betrakta kulturen då den kan var ett sätt 
att nå eller åstadkomma den rätta lösningen. Detta skulle också kunna kopplas till den filosofi 
om ledarskapet som beskrivs inledningsvis, det vill säga att bolagsledningen, i detta fall VD 
som sätter normer i organisationen. Genom att betrakta kulturen i bolagets organisation så ser 
jag också en ansträngning till att sätta upp normer, som vägleder individerna i organisationen, 
en ansträngning att göra detta på ett sätt som lättare kan accepteras i organisationen och 
genom det betraktas som rätta.   
 
Ovanstående stycken illustrerar kortfattat ett fåtal exempel på de tre delar som ingår i den 
modell, se figur 3.1, som åskådliggör lagens beståndsdelar. Modellen visar som framgår av 
tidigare kapitel, att lagen eller ABL, som är den del av lagen som studien främst fokuserar på, 
består av moral, etik och pragmatik. Där de normer som sedan återfinns i lagen kan vara en 
möjlighet till att få den praktiska vägledningen som efterlyses för bolagsledningen och för 
framtida ledare. I studiens undersökning ges även en viss återkoppling till detta betraktelsesätt 
av att lagen består av moral, etik och pragmatik. Dock är det främst moral och etik i lagen 
som återfinns i respondenterna beskrivningar. Detta visar att studiens teori om lagens 
beståndsdelar är ett synsätt på lagen som också till viss del delas av de aktiva VD:ar som 
deltog i undersökningen. Detta visar sig främst genom att respondenterna beskriver att det är 
möjligt att betrakta lagen som ett uttryck för de krav på moral och etik som samhället ställer 
på individerna. Detta kan betraktas som ett tecken på att det förhållande, och de beståndsdelar, 
som modellen i figur 3.1 visar att lagen består av. Det är en uppfattning som också delas av 
flertalet av undersökningens respondenter. Vilket visar att studiens undersökning också stöder 
Habermas och Ralws teorier om lagen och dessa beståndsdelar. Genom detta ser jag även stöd 
i undersökningen för modellen som beskriver och samfattar dessa teorier som ligger till grund 
för studiens utformning.               
 
Att prestera och uppvisa resultat kan vara en av de faktorer som jag ser följer VD-uppdraget 
både i praktiken, och genom ABL, där uppdraget är kopplat till en social ställning i bolaget. 
Den sistnämnda sociala ställningen innebär ett ansvar att vårda ägarnas intressen samt 
anställdas och övrigas intressen, så som myndigheter eller andra intressenter. Ansvaret i den 
sociala ställningen är också förenligt med den teoretiska delen i studien och återfinns också i 
både Habermas och Rawls teorier om ansvar kopplat till individens sociala ställning som 
individen har i samhället i stort, men också i bolagets organisation. Vilket också får avsluta 
denna del av studien, på samma sätt som det påbörjade studiens teoretiska del.  

7.2 En allmän diskussion och mina reflektioner   

Min undersökning är, som jag tidigare beskrev, inte tillräcklig för att kunna dra några 
generella slutsatser om ABL:s tillämpbarhet. Emellertid kan jag i undersökningen se att VD-
uppdraget stundtals kan vara komplext och det innebär att tillvarata många olika intressenters 
intressen. ABL skulle kunna fungera som ett hjälpmedel eller om man så vill en karta för att 
förtydliga vad som är etiskt och moraliskt riktigt i olika situationer. Jag ser även en möjlighet 
att moral och etik är begrepp som olika individer också har olika uppfattning om. Att då 
betrakta ABL:s regler som allmänt accepterade normer skulle kunna innebära vägledning i 
frågor om moral och etik. En vägledning som är grundad på rättsäkerheten för individer, 
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tillsammans med att reglerna i ABL skall understödja näringslivets tillväxt. Låt mig falla 
tillbaka på exemplet med orienteraren, som jag använde i min metod.  
 
För en orienterare är kartan nödvändig, då det i annat fall kan bli svårt att se kontrollerna i 
terrängen. På samma sätt räcker det inte bara med en kompass om vi ska till en specifik 
kontroll/mål om vi inte kan se kompassriktningen på en karta. Med detta vill jag också påvisa 
att jag inte menar att en karta är tillräcklig och enligt mig finns det ett inre samband mellan 
kartan och kompassen. Där kompassen eller om man så vill enligt Qvibergs artikel i 
inledningen, vår personliga uppfattning om moral också blir viktig för att orientera sig genom 
terrängen. Dock vill jag också skjuta in att vår kompass skulle också enligt min mening 
innefatta vår uppfattning om etik, då det finns ett samband mellan dessa begrepp genom det 
rätta och det goda för kollektivet eller om man så vill samtligas gemensamma intresse. Moral 
har dock mera allmänt, på senare tid kommit att beteckna samvetet och etik regelverket som 
följer samvetet142. Jag menar att ABL kan fungera som en karta som förtydligar bilden och 
hjälper oss att ta ut bäringen till målet, för hur bolaget och dess angelägenheter bör hanteras 
för så väl aktiva som framtida ledare. Kartor kan också variera i tydlighet och beroende på hur 
djupt vi söker i rättspraxis så kan denna karta förtydligas till detaljnivå om man så önskar.  
 
Det finns också olika tillverkare av kartor. Exempel på andra kartor, eller om man så vill 
formella normer är en svensk kod för bolagsstyrning (koden) tillsammans med 
styrelseakademiens riktlinjer. Avsikten med att nämna koden och styrelseakademien var att 
erbjuda läsaren en viss kritik mot mitt val av ABL som karta. Anledningen till mitt val kan 
också utvecklas i relationen emellan koden och ABL, där jag ser en svaghet i att använda 
koden ställt mot ABL. Kodens svaghet i relationen återfinns i dess syfte, gemensamt med att 
den främst riktar sig till börsbolag, vilket inte harmoniserar med studiens avgränsningar. I 
kodens syfte beskrivs också att koden skall bidra till självreglering av näringslivet. En naturlig 
fråga blir då, vad innebär självreglering? När kritik framförs mot denna något oklara bild 
hänvisas man till att det redan finns ett system för vilka normer som är allmänt accepterade, 
vilka återfinns i rådande lagstiftning.143 Ett annat syfte med koden, som man genast kan 
kontra med, är att koden skall bidra till en mjukare reglering än den som återfinns i lagen och 
att vi i Sverige inte skall eftersträva den rättskultur som återfinns i till exempel USA. Där är 
det möjligt att se fördelar med koden ställt mot ABL. 144 
 
En fråga blir då, kommer en ökad medvetenhet om denna karta att bidra till att alla framtida 
skandaler förhindras? Troligtvis inte, men min personliga åsikt är att en ökad medvetenhet 
kan bidra till en ökad fokusering. Jag tror också att en allmän medvetenhet kan bidra till att 
minska risken för att dessa personer åsidosätter sina skyldigheter mot bolaget. Med detta 
menar jag att medvetenheten kan leda till att någon säger ifrån i tid, så det inte går så långt 
som det gjort i fallen Skandia och Enron. I en artikel hämtad från den vetenskapliga 
tidskriften Accounting, Organisations and Society föreslås också att i en miljö som består av 
starka etiska värderingar kan vara effektiv för att reducera riskerna för ledningen att 
misslyckas oberoende av personers egenmaximering vid exempelvis utformningen av bonus 
system. Resultatet styrker antagandet även om det existerade maximering av egennyttan och 
liknande problem också i miljöer som bestod av starka etiska värderingar. Resultatet visade 
även att en miljö som bestod av starka etiska värderingar är ett önskvärt alternativ för den 
generella kontrollen av organisation.145 Så det är inte omöjligt att denna ökade medvetenhet 
                                                 
142 Rosenberg (2006) s. 58. 
143 Skog (2005) 
144 Beck-Friis (2006)  
145 Boot (2004)   
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om ABL ger en starkare etisk miljö. Jag tror personligen inte att lagen löser alla problem, och 
vill förtydliga att detta inte är min inställning, det kanske till och med är så att lagen måste 
lämna en lucka för tolkning? På så sätt tror jag tyvärr inte att vi finner någon universell 
sanning för moral, etik och att styra rätt i lagen heller. Av den anledningen har jag placerat 
just, att styra rätt, i en gråzon på förstasidan. Jag tror på en avvägning och en kompromiss 
mellan lagen, kodens och styrelseakademins riktlinjer och etikpratet, och jag menar inte att vi 
skall avvisa etik- och moraldiskussionerna eller normerna i koden eller i andra mer mjuka 
regeringsformer, då de enligt min mening också är mycket viktiga.  
 
Denna studie syftar till är främst att uppmärksamma är att ABL kan betraktas som ett uttryck 
för samhällets krav på moral och etik. ABL kan var en möjlighet att bringa klarhet i etikpratet 
som enligt min mening, i avsaknaden av rätta svar, kanske kan upplevas flummigt. Studien 
utmynnar genom detta i en avslutande frågan om ABL inte kan vara ett hjälpmedel för att 
förtydliga kraven på moral och etik. Ett hjälpmedel på så sätt att studien har uppmärksammat 
ett alternativt perspektiv för att finna mera praktisk vägledning för bolagsledningen och 
framtida ledare i ABL, i syfte att underlätta uppgiften att styra bolaget rätt?   
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Intervjuguide  
 

För studiens undersökning   
 
 

Syfte och hantering av intervjumaterialet 
 
Undersökningen riktar sig till personer aktiva på VD-poster i Svenska publika aktiebolag. 
Syftet med undersökningen är att skapa en bild av vad VD-uppdraget praktiskt innebär. 
Undersökningen bygger på intervjuer med stöd av 10 frågor, vilka återfinns nedan. Tiden 
begränsas till 45 minuter. Materialet skall användas för att beskriva VD-uppdraget utifrån de 
praktiska förutsättningarna för uppdraget.  
 
I studien presenteras materialet på följande sätt; först en kortfattad beskrivning av bolaget 
tillsammans med en inledning som presenterar er bakgrund (vilken om ni så önskar 
naturligtvis får författa själv). Därefter presenteras den beskrivning av VD-uppdraget som ni 
återger utifrån frågorna i formuläret.  

 

Inledning 
 
Vill ni kort beskriva er bakgrund samt eventuellt andra uppdrag på VD eller styrelse nivå, 
tillsammans med en kort beskrivning av bolaget utifrån begreppen omsättning och antalet 
anställda.  
 

10 Frågor 
 
 
Fråga 1. Hur skulle ni övergripande beskriva ert uppdrag i bolaget?    
 
 
 
Fråga 2. Vilka saker är centrala att känna till för uppdraget, exempelvis om ni skulle 
introducera en ny person för uppdraget?  
 
 
 
Fråga 3. Om vi tänker oss en situation när reglerna i lagen står mot, eller i varje fall inte 
förespråkar den effektivaste lösningen, vilka kriterier bör då bedömningen av det 
handlingsalternativ som är att föredra vara grundat på?  

 
 
 
Fråga 4. Som en följd av detta är det möjligt att betrakta relationen mellan moral, etik och lag 
som att moral och etik ibland kan ha företräde framför lagen?  
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Fråga 5. Vilka delar är centrala i förvaltningen av bolaget samt varierar det för styrelsen 
respektive VD:s förvaltning?  
 
 
 
Fråga 6. Hur upplever ni avvägningen mellan ägarnas intressen och verksamhetens 
utveckling och inriktning?  
 
 
 
Fråga 7. Vad tror ni om risken att personer i bolagsledningen prioriterar individuella 
intressen före bolagets intressen, samt är det möjligt att härleda detta till personens bakgrund 
och utbildning? 
 
 
 
Fråga 8. Vad ser ni för möjligheter att förebygga problematiken kring risken med denna typ 
av prioriteringar?  
 
 
 
Fråga 9. Den senaste tiden har etik i näringslivet debatterats en del (Qviberg, Storch, Åsbrink 
och koden, m fl.). Vad har ni för tankar kring dessa frågor i just ert bolag, eller i näringslivet i 
stort?  
 
 
 
Fråga 10. Finns det något ytterligare ni önskar att tillägga som jag inte frågat om och/eller 
någonting som ni anser bör uppmärksammas i anknytning till frågorna? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


