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När VD har ordet – Om 
förtroendeskapande 
kommunikation och att vara en 
etisk företagsledare 

 

Stefan Tengblad och Claes Ohlsson 
 

Värdet av förtroende blir som störst när det brister. Ett företag som har 
hamnat i kris kan bli nedlagt om investerare och kreditorer inte längre 
tror på företagets framtid. Ett företag kan också ha stor nytta av ett ex-
ternt förtroende på många sätt, som till exempel kan bidra till lojala 
medarbetare, goda kreditvillkor och en hög aktiekurs. Ett externt förtro-
ende baseras inte minst på förtroendefullt agerande men även på god 
kommunikation, där man redogör för skälen till sitt agerande och för de 
avsikter som kommer att vägleda framtida handlingar. Företaget och 
VD:n skall helt enkelt framstå som pålitliga, liksom att företaget skall ses 
som väl rustat för att möta framtidens utmaningar och att VD:n är lämpad 
för att leda arbetet med att möta dessa utmaningar. 

I detta kapitel presenterar vi en analys av VD-brev i svenska storföre-
tags årsredovisningar utifrån antagandet att en viktig del av en verkstäl-
lande direktörs arbete handlar om att skapa och upprätthålla ett externt 
förtroende för företaget och för sig själv. Vi intresserar oss både för vad 
VD:n säger i breven (innehållsanalys) och på vilket sätt budskapet fram-
förs (retorikanalys). Kapitlet utmynnar i en etisk analys av VD-rollen: 
hur en VD bör agera för att stärka förtroendet för VD-skapet som institu-
tion och hur VD-breven kan användas för detta ändamål. Det övergripan-
de syftet med kapitlet är att analysera förtroendefrågornas betydelse inom 
företagsstyrning (corporate governance) och för att upprätthålla VD-
rollen där författandet av VD-brev ses som en viktig aktivitet. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om vad som krävs av en VD för att bli en 
etisk företagsledare. 
 



I: Johansson, I, Jönsson, S & Solli R. (red). Värdet av förtroende. Studentlittera-
tur 2006.  

En undersökning av VD-brev – bakgrund och 
tillvägagångssätt 
Ett VD-brev i en årsredovisning ges en särskild betydelse och auktoritet 
genom att det är undertecknat av företagets främsta yrkesutövare. En VD 
förkroppsligar i mångt och mycket företaget eller blir dess "personifika-
tion" som Hedlund & Johannesson (1993:157) kallar det. Det betyder 
inte nödvändigtvis att VD själv har skrivit texten och är i detta samman-
hang inte heller av någon större betydelse. Det viktiga för genren VD-
brev är att det aktuella företagets VD framstår som avsändare av texten 
och är den som ger brevet dess auktoritet. VD-brevet och dess avsändare 
uppmanar oss att tro att brevet är äkta och VD:n känner sig också förplik-
tigad att verka i brevets anda – i annat fall uppstår lätt en förtroendekris. 
VD-brevet har därigenom en konstituerande effekt och bidrar till att läg-
ga fast strategiska intentioner, och ju konkretare utfästelser som görs i 
brevet, desto mer tydligt förpliktigande blir det. En VD:s viktigaste upp-
gifter är att hantera externa och interna förväntningar. Att skapa en ba-
lans mellan att göra bolaget attraktivt genom ambitiösa utfästelser och att 
samtidigt undvika att skapa besvikelser och förtroendekriser till följd av 
förväntningar, som inte uppfylls, utgör en av de svåraste avvägningar 
som en VD i ett börsföretag behöver hantera (Tengblad, 2004a, 2004b).  

Vi analyserar VD-brev från 15 storföretag vid tre olika tillfällen under 
en 20-årsperiod (1981, 1991 och 2001 – se tabell 1). Åren har valts för att 
möjliggöra en kartläggning av förändringar i VD-brevens innehåll under 
en period som har kännetecknats av internationalisering och avreglering 
av finansmarknaderna. Åren är också valda för att den konjunkturella si-
tuationen ungefär har varit den samma, det rör sig i samtliga fall om tre 
tämligen bekymmersamma år med svaga konjunkturer präglade av kon-
flikter i Mellanöstern (kriget Iran-Irak, Iraks invasion av Kuwait samt 
attacken mot World Trade Center och den amerikanska interventionen i 
Afghanistan). Företagen är utvalda på basis av att de haft en framträdan-
de position på Stockholmsbörsen under perioden och att de har haft en 
kontinuerlig verksamhetsinriktning. 

Undersökningen är en tillämpning av metoder från språkvetenskapen, 
där vi dels tar hjälp av vad som brukar kallas korpuslingvistik (se t.ex. 
Stubbs, 1996, 2002), dels utför en undersökning av årsredovisnings-
texterna med fokus på samspelet mellan texten och dess sammanhang (se 
t.ex. Fairclough, 1995 eller Englund & Ledin, 2003). I den senare delen 
tar vi främst fasta på textens retoriska dimensioner utifrån teorier om 
genre och argumentation (se t.ex. Swales, 1990 samt Perelman, 2004). 

Den del av årsredovisningen vi intresserar oss för, VD har ordet eller 
VD-brevet, har samlats till en sök- och sorterbar textmassa – en korpus – 
som omfattar knappt 49.000 ord (se tabell 1). Vi har därefter använt en 
programvara för att sortera och hantera textmassan. Detta betyder att vi 
har tagit fram frekvenslistor över de ord som förekommer i VD-breven 



I: Johansson, I, Jönsson, S & Solli R. (red). Värdet av förtroende. Studentlittera-
tur 2006.  

och undersökt hur nyckelord och centrala begrepp används i kontext.1 Vi 
har därefter kategoriserat ordanvändningen i VD-breven för att kunna 
skönja tendenser över tid. Denna kategorisering utgår från begreppet se-
mantiskt fält som enkelt uttryckt omfattar ord som hör ihop genom en 
övergripande, gemensam mening. Ett enkelt exempel är att ord som soffa, 
bord och stol hör till det semantiska fältet "möbler". I vår genomgång har 
vi t.ex. kategoriserat ord som miljöarbete och miljöhänsyn till den större 
gruppen "miljö". Slutligen har vi mer i detalj studerat på vilket sätt 
VD:arna strävar efter att skapa förtroende genom sina brev, inte minst i 
förhållande till den förskjutning i VD-brevens innehåll som har ägt rum.  
 

Tabell 1: Utvalda VD-brev 

Antal ord i VD-breven Företag 

1981 1991 2001 

Atlas Copco 594 1.109 1.165 

Electrolux 1.127 1.139 2.402 

Ericsson 906 497 1.612 

H&M Inget VD-brev 613 1.160 

Handelsbanken 992 2.034 2.738 

Industrivärden 1.115 856 1.353 

Investor Inget VD-brev 1.302 1.389 

Sandvik 602 1.037 1.031 

SCA 990 926 1.242 

SEB Inget VD-brev 835 1.241 

Skandia 1.817 1.446 1.235 

Skanska Inget VD-brev 1.274 847 

SKF 2.150 395 746 

Trelleborg 726 1.160 2.027 

Volvo 1.172 1.051 648 

Sammanlagt antal ord 12.191 15.674 20.836 

                                                        
1 En klassisk studie av nyckelords funktion i kontext är Williams (1983). Den 
har fungerat som inspirationskälla för oss och många andra, men det är inte en 
språkvetenskaplig studie utan snarast en idéhistorisk. 
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VD-brev som genre och förtroendeskapande 
kommunikationskanal 
Om man vill använda det skrivna språket för att skapa förtroende hos en 
läsare är igenkänning en viktig del. Känns en text igen som hörande till 
en viss genre får läsaren en instruktion för hur texten kan tolkas genom 
läsarens förförståelse. Detta betyder att den aktuella texten får auktoritet 
genom läsarens erfarenhet från andra texter som hör till genren. Vi be-
traktar inte en genre som en enhetlig mall vilket vanligen avses inom tra-
ditionell litteraturvetenskap eller när man vardagligt placerar en bok eller 
film i en viss genre, se t.ex. Ledin (1996) för en genomgång av olika gen-
rebegrepp. Istället ser vi en genre som en uppsättning normer som avgör 
vad en språkanvändare ska eller kan skriva eller säga utifrån ett givet syf-
te2. En genre kan beskrivas såväl utifrån sin typiska form och innehåll 
som genom samspelet mellan form och innehåll. Ett personligt brev bru-
kar till exempel alltid börja med en hälsning och en tidningsnotis har i 
regel en rubrik som sammanfattar dess innehåll. 

Både företagets årsredovisning och VD-brevet kan ses som genrer. 
Årsredovisningen kvalificerar sig som en egen genre och inom den ryms 
flera andra genrer, däribland VD-brevet. Trots att medtagande av ett VD-
brev inte är lagstadgat förekommer det nästan alltid och formatet är 
ganska givet. Ett VD-brev i en årsredovisning från ett svenskt storföretag 
är i regel mellan 500-1.500 ord och texten åtföljs nästan alltid av en bild 
på den aktuelle VD:n. Innehållsmässigt är texten ganska naturligt en be-
traktelse kring företaget, där viktigare händelser kommenteras av VD:n 
och denne blickar också i regel framåt mot det kommande året. Utifrån 
ett intresse för förtroende är det intressant att tänka sig VD-brevets mål-
grupp eller tänkta läsare. Aktieägaren är med största sannolikhet den 
primära målgruppen och många av de undersökta VD-breven inleder 
också med en hälsning till aktieägarna, i synnerhet på senare år. 

Under de år vi har valt att undersöka – 1981, 1991 och 2001 – har års-
redovisningar från både svenska och utländska företag förändrats påtag-
ligt. Årsredovisningarna har blivit mer påkostade och mer innehållsrika 
under den undersökta perioden. VD-breven ser dock ungefär likadana ut 
när det gäller utformning och komposition, även om de också har blivit 
något längre.  

Tre tendenser i VD-breven 
Den första delen av vår undersökning handlar om hur begrepp och nyck-
elord används i VD-brevet i svenska årsredovisningar under 1981, 1991 
och 2001. Tre relativt tydliga tendenser går att utläsa. För det första har 

                                                        
2 Detta är en definition som bottnar i en språklig analys av begreppet genre, där 
egentligen alla texter kan sägas utgöra egna genrer men där man naturligtvis 
kan urskilja mer generella genrer, t.ex. reklam, bruksanvisningar, skönlitteratur 
eller vetenskapliga uppsatser (se Ledin, 1996:9f).  



I: Johansson, I, Jönsson, S & Solli R. (red). Värdet av förtroende. Studentlittera-
tur 2006.  

ord och begrepp inom fältet Corporate Social Responsibility (CSR) ökat 
kraftigt. För det andra minskar refererandet till en nationell politisk 
diskurs, och för det tredje blir också refererandet till Sverige som plats 
mindre.  

Tendens 1 – CSR slår igenom 
Under 1990-talet och början av 2000-talet slog begreppet Corporate So-
cial Responsibility (CSR) igenom på allvar som affärstrend (se även ka-
pitel 9 och 11 i denna bok). Organisationer som OECD och FN har tagit 
fram egna riktlinjer för CSR och flera organisationer som är specialisera-
de mot CSR-frågor har också uppstått såsom World Business Council on 
Sustainable Development (WBCSD) och Global Reporting Initiative 
(GRI). Grupperna med ord i tabell 2 nedan visar tydligt att antalet ord 
som kan relateras till CSR-begreppet har ökat från 1981 till 2001. 
 

Tabell 2: Ordgrupper inom temat "CSR" 

Ordgrupp belägg 1981 belägg 1991 belägg 2001 

miljö 0 13 8 

etik/etisk/uppförandekod 0 0 7 

långsiktig (utveckling) 0 0 12 

ansvar/ansvarig 7 2 10 

intressent(er) 2 0 2 

hållbar/uthållig 0 0 9 

värdering(ar) 0 0 4 

Totalt 9 15 52 

Som framgår av tabellen finns det några relativt tydliga grupperingar 
inom temat CSR och beläggen i dessa grupper förekommer mest i VD-
breven från 2001. En ordgrupp som avviker från det mönstret är "miljö" 
som förekom i störst utsträckning 1991. En förklaring till detta är möjli-
gen det stora genomslag som miljöfrågor fick under slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet som sammanföll med miljöpartiets intåg i 
svensk politik.  

De övriga ordgrupperna i temat har fått sitt huvudsakliga genomslag i 
texterna från 2001. VD:arna redogör till exempel för hur företagen har 
upprättat och implementerat koder för etiskt handlande. Än mer framträ-
dande i ordgruppen är "långsiktig (utveckling)". Tillsammans med grup-
pen "hållbar/uthållig" står denna för 21 av 52 belägg. Båda dessa ord-
grupper utgör tolkningar och översättningar av det centrala CSR-
begreppet "sustainable" eller "sustainability".  



I: Johansson, I, Jönsson, S & Solli R. (red). Värdet av förtroende. Studentlittera-
tur 2006.  

Tendens 2 – nationell politik får mindre utrymme 
Samtidigt som CSR-diskursen slår igenom i VD-breven från 1981 och 
1991 till 2001 sker en nedgång för vad vi kallar en nationell politisk 
diskurs under samma period. Denna diskurs går att koppla till samröret 
mellan de aktuella företagen och svensk ekonomi och politik. I tabell 3 
nedan har vi samlat de belägg vi funnit för denna diskurs i ordgrupper.  
 

Tabell 3: Ordgrupper inom temat "nationell politik" 

Ordgrupp belägg 1981 belägg 1991 belägg 2001 

(nationell) konkurrenskraft 1 2 0 

arbetslöshet/sysselsättning 3 2 0 

export/import 13 4 1 

inflation 14 2 0 

politik/politiker 5 15 2 

regeringen 3 3 0 

riksbanken 5 0 0 

staten 6 2 0 

facket/facklig 6 0 0 

Totalt  56 30 3 
 

I VD-breven från 1981 och 1991 återfinns många kommentarer och refe-
renser till svensk politik och till förhållanden som kan sägas vara av in-
tresse för både politiker och näringsliv. Flera ordgrupper omfattar intres-
senter såsom "staten", "Riksbanken", "regeringen" samt "politiker". Även 
företeelser som "export/import", "nationell konkurrenskraft" och "syssel-
sättning/arbetslöshet" går att koppla till en nationell politisk diskurs.  

Gruppen "politik/politiker" har flest belägg 1991 vilket kan förklaras 
med det stora intresse som följde av kommunismens sammanbrott i Öst- 
och Centraleuropa, vilket flitigt kommenterades i VD-breven. Även den 
borgerliga valsegern i riksdagsvalet 1991 kommenteras ofta i dessa VD-
brev. Sammantaget minskar refererandet till nationell politik och ekono-
mi mycket kraftigt under perioden. 

Tendens 3 – refererandet till platser förändras 
Den tredje tendensen i vår undersökning rör ett perspektivskifte i VD-
breven som representeras av namn på länder, kontinenter och andra plat-
ser samt relaterade begrepp. Tabell 4 visar antalet belägg för platser och 
också för mer abstrakta geografiska begrepp.  
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Tabell 4: Ordgrupper med koppling till geografiska perspektiv  

Ordgrupp belägg 1981 belägg 1991 belägg 2001 

Sverige/svensk 83 85 28 

    

Norden/Skandinavien 1 45 28 

Europa/europeisk 32 70 50 

    

Nordamerika/USA 23 37 77 

Asien/Japan 5 14 15 

    

utlandet/utländsk 23 10 4 

internationell 35 34 6 

global/globalisering 1 5 34 

    

värld/världen 31 38 56 

När det gäller geografiska platser kan vi se en nedgång i referenser till 
Sverige och svenskt från 1981, 1991 till 2001 medan refererandet till USA 
och Nordamerika ökar under samma tid. Dessutom ökar refererandet till 
Europa och europeiskt med en topp under 1991. Detta beror på de ovan 
nämnda händelserna i Östeuropa men också på kommentarer om ett möj-
ligt svenskt inträde i EG/EU. Det stora antalet belägg (77) för 
"USA/Nordamerika" 2001 kan delvis förklaras av politiska händelser. 
Terrorattackerna i USA den 11 september 2001 har lämnat avtryck i VD-
breven men de flesta belägg för "USA/Nordamerika" handlar om mer 
verksamhetsnära ämnen för företagen. Ordgruppen "Asien/Japan" ökar 
också under perioden. Noterbart är att Asien ersätter Japan som vanligas-
te belägg för gruppen i texterna från 2001.  

Temats andra grupp rör mer abstrakta begrepp kring platser och rum 
och berör företagets syn på omvärlden, och här står tre ordgrupper i cent-
rum. För det första minskar refererandet till utlandet och utländsk kraf-
tigt, begrepp som får sin innebörd i relation till ett hemland, i detta fall 
Sverige. Att läsa ordet utlandet blir onaturligt för läsare utanför Sverige. 
För det andra så minskar även ord med koppling till begreppet interna-
tionell påtagligt mellan 1991 och 2001. För det tredje ökar under samma 
period antalet belägg kraftigt för begreppen "global/globalisering" och 
"värld/världen". Dessa båda begreppspar ersätter i princip de tidigare 
nämnda referenserna till utlandet och internationalitet. 

Det förändrade geografiska refererandet kan ses som en förskjutning i 
hur de undersökta företagen försöker upprätta förtroende mellan sig och 
olika intressentgrupper genom årsredovisningens VD-brev, inte minst 
aktörer som kan förmodas vara mindre orienterade mot att ta del av 
VD:arnas betraktelser av den svenska politiska och ekonomiska utveck-
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lingen. Det är också ett tecken på att företagens verksamheter har blivit 
allt mindre sverigeorienterade; andelen anställda i Sverige har i genom-
snitt nästan halverats mellan 1981 och 2001 (från 45 % till 24 %). Under 
2002 fortsatte nedgången av de sverigeanställda kraftigt till 20% bland de 
15 företagen (Fagerfjäll, 2005). På lite drygt 20 år har således de sverige-
anställda gått från knappt hälften av de anställda till att vara en av fem, 
och inget tyder på att den geografiska omfördelningen har börjat att plana 
ut. Sverige håller på att bli ett litet land i Europas utkant även för svenska 
storföretagsledare. 

En förmodligen än viktigare förklaringsfaktor till det förändrade refe-
reringsmönstret är internationaliseringen av ägandet på Stockholmsbör-
sen. Andelen utlandsägda aktier på denna aktiebörs har ökat från cirka 7 
% 1981, 10 % 1991 till 41 % 2001 (Henrekson och Jakobsson, 2000; 
Sundin och Sundqvist, 2001). Det ökade utländska ägandet och därmed 
behovet av att skriva VD-brev som kan intressera även utländska investe-
rare, anser vi är den viktigaste förklaringsfaktorn till det förändrade inne-
hållet i VD-breven. Att företaget är svenskt räcker inte som argument för 
att företaget ifråga skall framstå som ett attraktivt investeringsobjekt – 
något som vi vill tydliggöra genom en retorikanalys av några valda ut-
drag ur VD-breven från de olika decennierna.  

Hur konstrueras förtroende i VD-breven? 
Vår utgångspunkt för den fortsatta analysen är att VD-breven som genre 
utmärks av några ganska tydliga teman eller drag under alla de undersök-
ta åren, trots de skillnader som presenterats ovan. Det finns vissa måsten 
för att ett VD-brev ska kännas igen och dit hör återblicken på verksam-
hetsåret som gått, visioner och förutsägelser om framtiden samt redogö-
relser för och kommentarer till viktiga händelser i företaget. Det är också 
naturligt att både goda och dåliga nyheter finns med i VD-brevet. 

Det kan hävdas att VD-brevets funktion och syfte som ständigt åter-
kommande genre i årsredovisningen är att skapa förtroende och kontinui-
tet för läsarna. Dessa är i första hand faktiska och potentiella aktieägare, 
men naturligtvis också andra grupper som av olika skäl är intresserade av 
företaget. Att få VD-brevens läsare att känna förtroende för företaget och 
dess VD ligger nära retorikens syfte att övertyga genom de klassiska be-
visformerna ethos, logos och pathos (Rydstedt, 1993:40). Ethos rör de 
bevis som en talare lägger fram för att verka samhörig med publiken och 
framstå som pålitlig och kunnig i sak. Logos omfattar alla bevis som 
läggs fram för att påverka publikens uppfattning i en fråga. De rör det 
som är möjligt, sannolikt eller sant. Den tredje formen av bevis, pathos, 
används för att hos publiken skapa känslor som påverkar hur talarens 
budskap eller syfte uppfattas (ibid). Vill man skapa förtroende för sig 
själv och sin sak bör främst ethos-bevis användas, men även pathos- och 
logos-bevis kan användas tillsammans med ethos-bevis.  
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Förtroendeskapande retorik i VD-breven 1981 och 
1991 
I VD-breven från 1981 är alltså nationell politik och kopplingen till Sve-
rige som nation ett ämne som ges stort utrymme. Det framgår också att 
vissa företag tydligt vill demonstrera att företaget har och tar ett stort 
samhällsansvar: 
 

(1) Volvo har också genom sin storlek ansvar för en betydande del av den 
svenska ekonomin. Volvo svarade för drygt 7 % av bruttoinvesteringarna i 
svensk industri under 1981. Av Volvos investeringar gjordes drygt hälften 
i Sverige. [...] Mer än 10 % av det svenska exportvärdet utgörs av produk-
ter från Volvokoncernen. (Volvo 1981) 

 

Utdraget från dåvarande VD Pehr G Gyllenhammars VD-brev visar att 
Volvo är ett både stort och viktigt företag för Sverige. Sett ur ett retoriskt 
perspektiv framställs Volvo som framträdande med hjälp av ett ethos-
bevis; Volvo är en viktig del av den svenska ekonomin och dessutom ett 
ansvarskännande företag. Ethos-beviset understöds av logos-bevis i form 
av procentsatser som visar på företagets storlek i förhållande till den 
svenska ekonomin. Slutsatsen i budskapet är att Volvo utgör en väsentlig 
del av det svenska samhällsbygget. Ett annat exempel som visar svenska 
företags förankring i Sverige är följande från Trelleborg 1981: 
 

(2) Efter en betydande minskning av antalet produkter kan konstateras att 
Trelleborgs kvarvarande produktmix, nämligen industri- och cykeldäck 
samt större däck för jord- och skogsbruk, är ett riktigt sortiment med bra 
fotfäste inte bara på hemmamarknaden utan också på flera exportmarkna-
der. (Trelleborg 1981) 

 

Exempel 2 är huvudsakligen valt för att visa den tydliga uppdelningen 
mellan hemmamarknaden Sverige och exportmarknaden som görs i VD-
brevet. Det förtroendeskapande elementet i exempel 2 är främst att visa 
hur väl rustat Trelleborg är för flera marknader, där VD:n går i god för att 
sortimentet är riktigt och att Trelleborg klarar av att möta marknadens 
krav.  

Kopplingen mellan den svenska exportindustrin och Sverige som poli-
tisk arena är tydlig i flera av VD-breven från 1981. I nästa exempel (3) 
uttrycker Atlas Copcos VD oro för utvecklingen i svensk politik, där de-
batten om löntagarfonder är aktuell: 
 

(3) Mot den bakgrunden måste jag uttala min oro för den svenska politiska 
och ekonomiska utvecklingen. Värdet för Sverige av fortsatt exportökning, 
internationellt industrisamarbete och teknisk utveckling på marknadseko-
nomins grundvalar kan inte nog betonas. Men i stället för att förenkla och 
förbättra arbetsformer och villkor för ett fritt och flexibelt näringsliv, så 
fortsätter man med krångliga, byråkratiska hinder och restriktioner. De 
fackligt centralstyrda löntagarfonder som nu debatteras, skulle på sikt vara 
en katastrof för Sveriges näringsliv. (Atlas Copco 1981) 
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Poängen i exempel 3 är att Atlas Copco är viktigt för Sverige men oron 
för den svenska politiska utvecklingen från företagets sida visar också att 
Sverige är viktigt för Atlas Copco. Sett från ett förtroendeperspektiv vill 
Atlas Copco framstå som ett ansvarstagande, svenskt storföretag som 
närmast är ett slags marknadsekonomisk motvikt till den byråkratiska, 
krångliga staten. Läsaren skall veta var hon eller han har Atlas Copco.  

Även 1991 förekommer ämnet svensk politik i VD-breven, som exem-
pel 4 från Skanska också visar, även om ämnet minskat jämfört med 
1981: 
 

(4) Efter en lång period med bl a hög konsumtion, höga skatter, dyra och 
hårt utnyttjade socialförsäkringssystem innebar 1991 en nyorientering i 
den svenska inrikes- och utrikespolitiken. Den tydligare marknadsekono-
miska inriktningen och den inledda omprövningen av stora delar av den of-
fentliga sektorn kommer med självklarhet att innebära dramatiska föränd-
ringar inom olika delmarknader - inte minst inom bygg- och fastighetssek-
torerna - vilket på kort sikt medverkar till en större arbetslöshet. Det torde 
emellertid vara det pris vi måste betala på vår väg tillbaka till en normal 
konjunktur. (Skanska 1991) 

 

Utdraget rör naturligtvis regeringsskiftet vid riksdagsvalet 1991 där en 
borgerlig regering tog vid. Skanskas kommentar till den svenska inrikes-
politiken visar att företaget ser sig som en del av ett Sverige som dock 
behöver förändras. Det försök till förtroendeskapande som här sker ligger 
i identifikationen med ett Sverige som läsaren känner igen och där läsa-
ren uppmanas att instämma i behovet av förändring. Kopplingen mellan 
staten Sverige och företaget är densamma som i VD-breven från 1981. 
Skanska framställs som ett i huvudsak svenskt företag, och Sverige är 
viktigt för företaget. Argumenteringen är implicit, Sverige behöver för-
ändras för att vi ska få en normal konjunktur, och nyorienteringen är rätt 
väg att gå även om den leder till dramatiska förändringar. Bevisen ap-
pellerar både till ethos och pathos.  

Nästa exempels bevis är främst hämtade från pathos-dimensionen.  
 

(5) 1991 framstår som ett mycket besvärligt år för industrin. I Sverige upp-
levde vissa branscher den snabbaste nedgången sedan andra världskriget. 
För bank- och finansvärlden får man troligen gå tillbaka till 1920- eller 
1930-talet för att finna något liknande. Motgångar tvingar emellertid fram 
strukturförändringar, som de kvarvarande företagen kan skörda frukterna 
av i framtiden. Ändå anser jag att de viktigaste förändringarna under 1991 
ligger på det politiska planet. En serie händelser gör att världskartan måste 
ritas om, inte minst handelspolitiskt. (Sandvik 1991) 

 

I exemplet framställs 1991 som ett krisår där konjunkturnedgången är 
den värsta på många år. I VD-brevet framhålls dock att krisen föder för-
ändring som vissa företag kan skörda frukterna av i framtiden. Utdragets 
syfte är att visa för läsaren att Sandvik hör till dessa kvarvarande företag 
även om inte detta skrivs explicit. Förutom krisen i konjunkturen som 
fäller de svaga företagen är politiska händelser i världen viktiga för 
Sandvik. De händelser som omtalas i exemplet och som nämns längre 
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fram i VD-brevet är bl.a. det kommunistiska sammanbrottet i Östeuropa, 
det väntade svenska inträdet i dåvarande EG, vad som verkar vara fred i 
Mellanöstern samt frihandelsavtal i Nord- och Sydamerika och Asien. 
Sandvik orienterar sig tydligt mot världen vilket går igen också i nästa 
exempel från samma VD-brev, där man argumenterar för att framstå som 
ett företag på en gemensam europeisk marknad där Sverige ingår:  
 

(6) En utvidgad europeisk gemenskap där Sverige ingår öppnar väsentliga 
rationaliseringsmöjligheter för Sandvik. Våra europeiska dotterbolag kan 
förenklas med bibehållen och ofta förbättrad service till kunderna. De kan 
helt koncentrera sig på kundkontakter, medan produktion, lagerhållning 
och distribution kan centraliseras för "Europas Förenta Stater". (Sandvik 
1991) 

 

Sandviks argument för att skapa förtroende omfattar effektivitet, rationa-
lisering och förbättring. Argumenten bärs delvis fram av ethos-bevis och 
talar om att Sandvik visserligen är ett svenskt företag, men att det också 
agerar kraftfullt i hela världen och välkomnar avskaffandet av hinder för 
handel på flera marknader. 

Sammanfattningsvis visar företagen genom VD-breven från 1981 och 
1991 att de identifierar sig med Sverige och främst ser sig som svenska 
företag. Det är också en bild som används för att bygga upp förtroende 
inför läsaren. Företagen är viktiga delar i det svenska näringslivet och de 
visar intresse för svensk politik. I VD-breven från 1991 vidgas vyerna 
mot Europa. Även om Sverige och svenska förhållanden utgör en naturlig 
utgångspunkt, blir det också viktigt att visa att man är aktiv utanför Sve-
rige och att man följer med i den internationella utvecklingen.  

Förtroendeskapande retorik i VD-breven 2001 
Det skrivs mindre om svensk och internationell politik och mer om CSR 
och globalisering i VD-breven från 2001. CSR-ämnen i VD-breven an-
vänds tydligt för att skapa förtroende och tala om för läsaren att företagen 
tar etiska frågor på största allvar och att man ser sig som en ansvarskän-
nande aktör på en global arena. Exempel 7 är ett stycke från Skanskas 
VD-brev för 2001.  
 

(7) CODE OF CONDUCT När jag tillträdde som VD och koncernchef för 
fem år sedan var en av mina uppgifter att säkra att Skanskas verksamhet i 
alla enheter världen över bedrivs på ett etiskt föredömligt sätt. Jag betona-
de, både för ledningspersoner och övriga medarbetare, vikten av att stå fast 
vid principer som ärlighet, integritet och ett korrekt uppträdande i alla av-
seenden. Ledningen har därefter tillsammans med alla medarbetare arbetat 
fram etiska riktlinjer och regelverk som ska följas. Vi kommer därför att 
agera snabbt och kraftfullt om det skulle visa sig att någon Skanska-
anställd deltagit i konkurrenshämmande aktiviteter. Vi är skyldiga våra 
medarbetare, våra kunder och aktieägare - samt inte minst allmänheten - att 
driva verksamheten på ett ansvarsfullt och etiskt korrekt sätt. Detta är vår 
strävan - överallt, dagligen. (Skanska 2001) 
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Här talar VD direkt till läsaren om vikten av att Skanska följer sin egen 
uppförandekod. VD:n riktar sig både till medarbetare, kunder och aktie-
ägare samt allmänheten. Även detta kan ses som en del i förtroendebyg-
get tillsammans med löftet att följa ett etiskt regelverk. Beviset för argu-
menteringen återfinns klart i ethos-dimensionen. Man skall kunna lita på 
att Skanska uppför sig på ett korrekt sätt. I det här exemplet framgår det 
till exempel att Skanska tänker agera kraftfullt mot konkurrenshämmande 
aktiviteter genom att tillämpa sin uppförandekod. Det är dock inte alltid 
lika klart för läsarna vad företagen avser att göra utifrån sin uppförande-
kod vilket nästa exempel visar.  
 

(8) I en snabbväxande global industrikoncern som Trelleborg, med såväl 
kulturskillnader som olika värderingar, blir det egna företagets värdege-
menskap extra viktig. Genom våra kärnvärden vill vi skapa och bevara en 
uthållig affärsidé. Vi ansluter oss till konceptet rörande hållbar utveckling. 
Vi arbetar med dessa frågor kontinuerligt och har under året också formu-
lerat en så kallad Code of Conduct, ett antal regler om hur vi kan säkerstäl-
la en hållbar utveckling med våra olika intressenter. (Trelleborg 2001) 

 

Precis som i exempel 7 är företagets syfte att skapa förtroende genom att 
använda bruket av en uppförandekod som ett ethos-bevis i argumente-
ringen och på så sätt framstå som pålitligt och samhällstillvänt. Vad som 
skiljer de båda exemplen åt är att det i VD-brevet från Trelleborg saknas 
direkta utfästelser för vad bruket av en uppförandekod innebär. Flera 
nyckelord för CSR används i exempel 8, t.ex. kärnvärden, värdegemen-
skap, uthållig affärsidé och hållbar utveckling. Det är dock inte självklart 
vad dessa ord egentligen betyder (se även kapitel 11 i denna bok). 

Att CSR används som ett ethos-bevis för att skapa förtroende för före-
taget genom att framstå som samhällstillvänt och lyhört gentemot om-
världens krav påminner om de tidigare VD-brevens vilja att koppla sam-
man företaget med Sverige. Det "starka" och "välskötta" företaget, vars 
verksamhet är bra för Sverige, har ersatts av det "medkännande" och "an-
svarstagande" företaget som agerar globalt utifrån en gemensam etisk 
standard. Vad som skiljer dessa två strategier för att skapa förtroende är 
den försvunna relationen till politik liksom till en enskild nation. 
Nästa exempel (9) är intressant ur ovanstående aspekt: 
 

(9) De tragiska händelserna den 11 september har berört och skakat oss 
alla. I ett företag som Skandia, med så många anställda och kunder i USA 
har detta varit mycket påtagligt. Det är därför viktigt att vi alla - såväl indi-
vider som företag - försöker dra vårt strå till stacken för att återställa vär-
den som tilltro, trygghet och framtidstro. Det är grundläggande värden som 
dessutom är själva essensen i de produkter Skandia utvecklar och mark-
nadsför världen över. (Skandia 2001) 

 

I utdraget från Skandias VD-brev från 2001 markerar VD sin bestörtning 
över terrorattackerna i USA vilket tydligt appellerar till läsarnas känslor 
(pathos), och framhåller att både individer och företag måste hjälpa till 
för att åter skapa tilltro, trygghet och framtidstro. Dessa grundläggande 
värden har, åtminstone i Sverige, traditionellt legat under den starka sta-
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tens ansvar. Här kliver företaget fram och använder sin nyfunna roll i 
samhället för att helt enkelt paketera trygghet och framtidstro med sina 
produkter till kunderna under en osäker tid där nationalstaterna har förlo-
rat mycket av sin forna beskyddande uppgift. Att sälja produkter som det 
går att lita på blir naturligtvis enklare om företaget ifråga också framstår 
som pålitligt. 

Vårt sista exempel visar möjligen en intressant paradox i en värld där 
företagen nu axlar det ansvar som stater och myndigheter förespeglas ha 
backat ifrån.  
 

(10) Vi lever just nu i en tid där förändringarna är synnerligen djupgående 
och omfattande. Den avreglering och globalisering som har pågått under 
det senaste decenniet fortsätter att förändra affärslivet på ett grundläggande 
sätt. Ett exempel på förändring är att pressen på företag att ta ett mer om-
fattande socialt ansvar ökar. För SEB:s del handlar den nya utvecklingen 
om att fortsätta skapa värde för aktieägarna, bland annat genom att väga in 
ett balanserat socialt ansvar i våra beslut. (SEB 2001) 

 

Liksom andra har gjort i tidigare exempel poängterar SEB:s VD avregle-
ring och globalisering som förändrande faktorer i näringslivet. Det i sin 
tur leder till att SEB och andra företag måste ta ett större socialt ansvar. 
Hittills liknar argumenteringen den bild som vuxit fram i de ovan redovi-
sade exemplen i VD-brev från 2001. CSR och socialt ansvar följer globa-
liseringen där företag inte längre enbart identifierar sig som hemmahö-
rande i Sverige. Att det geografiska perspektivet har förskjutits från Sve-
rige till det globala framgår också i vår redovisning av nyckelord i tabell 
4. Exemplets sista mening visar dock paradoxen. Företaget kopplar sam-
man denna nya utveckling med att fortsätta skapa värde för aktieägarna 
genom att väga in ett balanserat social ansvar i [...] beslut. Vad det bety-
der är inte helt klart, och hur avgör man om intresset för socialt ansvar 
krockar med värdeskapande för aktieägarna, såsom vid nedläggningsbe-
slut? Ur förtroendeperspektivet finns även en konflikt mellan de grupper 
VD-brevets avsändare vill skapa förtroende inför – aktieägarna och övri-
ga läsare som kan värdera andra saker än aktieägarna.  

För att sammanfatta har företagsledarna under den studerade 20-
årsperioden gått från att diskutera (nationell) politik till att diskutera 
(global) etik. Skillnaden mellan perspektiven är att i den politiska diskur-
sen finns det en förväntan om att företag och politiker skall delta i ett 
gemensamt samhällsbygge, medan den etiska diskussionen handlar om 
att företaget skall ta sitt ansvar. Man skall så att säga först och främst 
sopa framför den egna dörren, snarare än att hjälpa till i ett större och na-
tionsövergripande städarbete.  

Avspeglar VD-brevens utformning en förändrad VD-
roll? 
Att VD:arna i sina brev har börjat göra etiska utfästelser snarare än att 
delta i den politiska diskussionen kan tydligt skönjas utifrån hur VD-
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rollen gestaltat sig under 1980-talet jämfört med 2000-talets första årti-
onde. Under 1980-talet sågs många företagsledare som något av nationel-
la hjältar och många var framgångsrika opinionsbildare (Tengblad 
2004b). Fortfarande minns det svenska folket Hans Werthén, medan få 
känner till att Electrolux VD sedan 2001 heter Hans Stråberg. Under nio 
år i rad fram tills att fusionen mellan Volvo och Renault havererade 1993 
toppade Pehr G Gyllenhammar ICA-Kurirens lista över Sveriges mest 
beundrade män. Andra exempel på kända och ofta populära företagsleda-
re från denna period var Curt Nicolin, Percy Barnevik och Jan Carlzon.  

På listan över Sveriges mest beundrade personer för 2005 finns inga 
VD:ar med överhuvudtaget. De enda på listan med näringslivsanknytning 
är två ägare – Antonia Ax:son Johnson (5:a bland kvinnorna) och Ingvar 
Kamprad (7:a bland männen) – och en informationschef (Lottie Knutson, 
6:a bland kvinnorna). Exemplen kan mångfaldigas – dagens svenska 
VD:ar håller en betydligt lägre samhällsprofil och de som syns utanför 
näringslivsbilagorna är snarast de som har hamnat i blåsväder, såsom 
Skandiadirektörerna.  

Internationaliseringen av företagens försäljning, produktion och ägan-
de som har pågått kontinuerligt sedan 1981 har påverkat VD-rollen, både 
vad gäller arbetsuppgifter, resvanor och attityder. Sverige och det svens-
ka affärsklimatet utgör inte längre den självklara referenspunkten i en 
alltmer globaliserad affärsvärld. I en studie av företagsledares tidsan-
vändning utförde fyra företagsledare för svenska internationella företag 
knappt 40 % av sitt arbete utanför Sveriges gränser, och inte sällan avser 
arbetet att träffa internationella investerare, aktieanalytiker och ekonomi-
journalister (Tengblad, 2002). 

Förändringarna av VD:arnas arbetssituation bidrar till att försvaga 
känslan av samhörighet och gemenskap (community) med den svenska 
nationalstaten, där exempelvis finansministern, industriministern och 
riksbankchefen tidigare utgjorde betydelsefulla aktörer för företagen. 
Denna förändring är inte unik utan ingår i ett större mönster där nationel-
la företag förändras genom avreglerade marknader, företagsförvärv och 
internationell expansion. Den brittiske samhällsforskaren Iain Mangham 
(2003) beskriver till exempel hur avreglering och globalisering har för-
ändrat affärskulturen på Londons finansmarknad. Före den stora avregle-
ringen 1986 karaktäriserades Londons finansmarknad av vad Mangham 
kallar för en "gentlemannakapitalism", där de flesta ledande aktörer kän-
de varandra och hade samma bakgrund. För att kunna göra affärer fram-
gångsrikt behövde aktörerna bygga upp ett gott anseende genom att bete 
sig artigt, belevat, ärligt och hederligt. Ofta innebar strävan efter ett gott 
anseende att man inte bara såg till den egna vinningen, utan till vad som 
var bra för finanssektorn i stort. Uppsägningar av personal var till exem-
pel ytterst ovanliga, liksom försök att erövra konkurrenters lojala kunder. 
Det var således en affärskultur som upprätthöll stränga etiska normer 
kring hederlighet och respektabilitet. 

Avregleringen 1986 ledde till att åtta av de tio ledande bankirföretagen 
hamnade i utländsk ägo, och kraven på ökad avkastning ledde till ett an-
norlunda och mycket mer hänsynslöst affärsklimat. Lönerna har skjutit i 
höjden liksom kraven på de anställdas intjäningsförmåga och att dessa 



I: Johansson, I, Jönsson, S & Solli R. (red). Värdet av förtroende. Studentlittera-
tur 2006.  

accepterar närmast omänskligt lång arbetstid. Parallelliteten till de svens-
ka företagsledarna är tydlig, VD-lönerna har gått upp kraftigt men så 
också kraven på resultat, och VD:arna sitter nu betydligt kortare tid på 
sina befattningar (Tengblad, 2004a). Företagsledarna blir kompenserade 
för den ökade anställningsotryggheten med generösa avgångsvederlag 
och pensionsavtal. I kombination med omfattande bonus- och options-
program innebär det att monetära drivkrafter har blivit viktigare jämfört 
med tiden före finansmarknadernas avreglering.  

Strävan efter att tillfredsställa aktieägarnas avkastningskrav och att 
maximera den egna privatekonomin blir i dagens affärsmiljö ofta viktiga-
re än strävan efter att bli en respekterad samhällsmedborgare. En följd av 
denna utveckling blir att omvärldens förtroende för företag och företags-
ledare sjunker, och i sin tur blir det därför angeläget att försöka profilera 
sig i CSR-frågor utan att för den sakens skull stöta sig med aktieägarnas 
intressen. Det blir också i en miljö med ett relativt stort misstroende till 
företagande viktigt att undvika att utmärka sig negativt, så att man inte 
blir uthängd som ett varnande exempel. I den händelse en skandal skulle 
inträffa kan skadans omfattning minimeras om företaget kan hänvisa till 
att man har uppförandekoder som de anställda har känt till. Därigenom 
kan det gå att lägga skulden på enskilda befattningshavare som har gjort 
felsteg snarare än att företaget som sådant har brustit i ansvarstagande. 

Att vara en etisk företagsledare 
Den brittiske företagsledaren Sir Adrian Cadbury (1987) framhåller dels 
att en företagsledare inte kan undvika att bli involverad i beslut som rör 
företagets samhällsansvar, dels att sådana beslut är svåra att fatta. Enligt 
Cadbury räcker det inte med att följa regler som andra har fastställt, utan 
för att bli en etisk företagsledare behövs personliga ställningstaganden. 
En etisk företagsledare behöver fastställa vad som är ett lämpligt ageran-
de och sedan ta ansvar för sina handlingar. Cadbury framhåller att det är 
handlingarna som är avgörande för vilket förtroende omvärlden har för 
företag och företagsledare, och inte vilka intentioner som finns eller vilka 
utfästelser som görs. Att VD:arna inte ägnar större utrymme åt att fak-
tiskt beskriva vilka handlingar som gjorts, i syfte att leva upp till de stolta 
deklarationerna om samhällsansvar, kan minska deras trovärdighet. En 
del läsare nöjer sig kanske med relativt tomma ord, om de själva inte fäs-
ter någon vikt till CSR-frågor. För andra läsare kan detta bli en bekräftel-
se på att det mest är fråga om tom retorik, fina ord som egentligen inget 
betyder eller bara en policy att visa upp för dem som kritiserar företagen 
för att inte ta sitt samhällsansvar. 

En VD i Sverige har en stark ställning, både juridiskt och av hävd – ju-
ridiskt genom att VD:n har det löpande ansvaret för den juridiska person 
(bolaget) som anställt honom eller henne och av hävd med tanke på att 
styrelsen befolkas av externa personer, som vanligtvis saknar både tid 
och kunskap för att verkligen kunna styra företaget. En erfaren företags-
ledare som vi intervjuat framhöll att i ett svenskt företag är det VD som 
styr företaget, och att styrelsen måste lita på att VD:s bedömningar är de 
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rätta. Saknas detta förtroende skall man enligt honom inte försöka att fat-
ta bättre beslut än de som VD:n rekommenderar utan snarare att försöka 
finna en mer lämplig VD.  

VD:ns starka ställning i Sverige innebär att VD har ett stort ansvar och 
därför även måste ta ett stort ansvar. Naturligtvis bör en VD ta ansvar i 
förhållande till aktieägarna så att företaget kan skapa en god värdetill-
växt, men kanske framförallt bör en VD ta ansvar för bolaget/företaget 
som sådant, vilket han eller hon är anställd av och som vederbörande är 
juridiskt ansvarig för. En VD bör därför i första hand fråga sig vilken 
strategisk inriktning och vilka ekonomiska beslut som är bäst för företa-
get och sedan försöka förankra denna inriktning och dessa beslut hos sty-
relse och ägare. 

I Sverige liksom i USA och England har det under senare år förts en 
debatt om att kapitalmarknadens avkastningskrav på kort sikt fått före-
tagsledare att försumma mer långsiktiga investeringar i ny teknik och nya 
produkter (Reichfeld, 1996; Demirag, 1998; Elmbrandt, 2000). Istället 
har företagsledarna setts som ansvariga för att försöka maximera företa-
gets aktiekurs vid varje tillfälle och på så sätt möjliggöra för institutionel-
la placerare att kunna visa upp goda avkastningsmått på de egna aktie-
portföljerna och aktiefonderna. En VD som försummar bolagets framtid i 
syfte att hålla upp aktiekursen på kort sikt skapar emellertid inga bestå-
ende värden, allra minst för aktieägarna själva – de mest spekulativa pla-
cerarna måhända undantagna. En VD som tycker att pressen från kapi-
talmarknaden är alltför hård bör fråga sig varför han eller hon tycker det, 
och en styrelse som finner att VD:n låter sig stressas av kortsiktiga av-
kastningskrav bör fråga sig om VD:n är lämpad för sitt uppdrag. Den 
starka ställning som VD besitter möjliggör en långt mer aktiv VD-roll än 
att bara verka för att (tillfälligt) hålla uppe börskursen. Ett företag är ock-
så beroende av andra aktörers förtroende än aktieägarnas, till exempel 
kunder, leverantörer, lagstiftare och medarbetare (Kennedy, 2000).  

Att värna det som är bäst för företaget kan under perioder framstå som 
impopulärt och förlegat, om nya strategiska moden – till exempel sats-
ning på branscher med hög tillväxt, renodling av företagens verksamhet, 
eller höga aktieutdelningar – går i motsatsställning till den långsiktiga 
strategiska inriktningen. En etisk företagsledare kan således inte bara gå 
externa förväntningar till mötes för att på så sätt bli populär på aktie-
marknaden. Istället behöver en etisk företagsledare vara en god kommu-
nikatör och också ha integritet nog för att kunna värna den strategiska 
inriktningen, även om detta kan leda till kritik och på kort sikt en något 
nedpressad aktiekurs. Att helt gå emot aktiemarknadens önskemål är 
knappast genomförbart utan snarare gäller det att göra för företaget goda 
kompromisser mellan det långsiktigt rätta och rådande externa förvänt-
ningar. Om det inte är möjligt att finna goda kompromisser bör en etisk 
företagsledare vara beredd att ställa sin plats till förfogande.  

Även på dagens "aktieägarorienterade" finansmarknad är det en orim-
lig tanke att ägarna som kollektiv skall kunna ta ansvar för ett företags 
utveckling, speciellt inte eftersom en stor del av aktieägarna är kortsikti-
ga placerare och de flesta institutionella placerare undviker att äga så 
mycket aktier i ett företag att omvärlden börjar ställa krav på att dessa 
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skall utöva ett aktivt ägarskap. Såvida det inte finns en långsiktig ägare 
med en dominerande ägarandel (vilket är en ovanlig situation i större 
börsbolag), åvilar det i slutändan styrelsen och företagsledningen att ta 
ansvar för företagets utveckling. Inom styrelsen och företagsledningen är 
det i normalfallet VD:n, eventuellt tillsammans med styrelseordföranden, 
som är den eller de personer som är mest lämpade och kapabla till att ta 
det övergripande ansvaret för företagets utveckling. 

En VD bör således använda sin maktposition till att utöva ett etiskt an-
svarstagande, baserat på en uttolkning om vad som är bäst för företa-
get/bolaget på längre sikt. Därefter bör den valda inriktningen och beslu-
ten förankras och förfinas i styrelsen och slutligen bör VD och styrelse 
kommunicera skälen för besluten till aktiemarknaden så att deras förtro-
ende vidmakthålls. Såsom vårt kapitel illustrerar kan VD-breven utgöra 
en viktig kommunikationskanal för VD:n att upprätthålla detta förtroende 
och därmed kunna utöva VD-skapet med integritet. 

Som lösning på företagens förtroendeproblem vill vi således föreslå: 
 
1. Ett VD-skap bör utgå från en känsla av ansvar för företagets/bolagets långsik-

tiga framgång. 
2. VD:n bör tillsammans med den övriga företagsledningen och styrelsen bedri-

va en levande diskussion om vad som är det bästa för företaget. 
3. I analysen av vad som är bäst för företaget inkluderas även aktieägarnas och 

övriga intressenters mer eller mindre berättigade krav och förväntningar på 
företaget. 

4. Den valda affärsinriktningen kommuniceras sedan ut, bland annat genom års-
redovisningen och VD-brevet. 

5. VD och styrelse bör därefter beakta aktieägarnas och övriga intressenters för-
väntningar, men inte tappa bort vad som är bäst för företaget som juridisk 
person, och vid behov värna detta. 

6. Skulle detta försvar av företagets intressen misslyckas, är den etiske företags-
ledaren beredd att lämna sin post. 

7. Den etiske företagsledaren undviker att låta privatekonomiska överväganden 
påverka analysen om vad som är bäst för företaget. 

8. Den etiske företagsledaren strävar efter att erhålla respekt genom att handla 
konsekvent och utifrån personlig övertygelse, snarare än att försöka bli popu-
lär genom att handla opportunt.  

9. Den etiske företagsledaren låter inte kortsiktig vinstmaximering gå ut över 
vad som är bäst för företaget på längre sikt. 

10. Den etiske företagsledaren vet att god etik aldrig handlar om att passivt 
efterfölja externa regler utan om att genom ansvarsfull handling försöka bli 
den man vill vara. 


