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Koreferenten, advokat Biörn Riese, Sverige:
 

Referenten ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea har på ett förtjänstfullt sätt förklarat 
utvecklingen av standarder för antikorruptionsarbete genom vad vi sammanfattningsvis kan 
kalla Corporate Governance och CSR. Referenten har också lämnat en bra beskrivning över 
de huvudsakliga elementen i ett antikorruptionsprogram; något som alla företag behöver för 
att möta de ökande kraven inom området. De sammanfattande bakgrundbeskrivningar som 
Referenten lämnat ger en god bakgrund till den huvudfråga som ska diskuteras; hur företag ska 
ledas för att undvika korruption. 

Det är lätt att ansluta sig till Referentens uttalande att korruption är bland det som 
man minst av allt vill uppleva i det seriösa skandinaviska näringslivet. Samtidigt kan noteras 
att inställningen till korruption kraftigt har förändrats över tiden. Det var inte länge sedan 
som en muta faktiskt var skattemässigt avdragsgill, åtminstone i Sverige. Det råd som en 
företagare säkert då kunde få - att låta någon annan sköta det hela men se till att få ett kvitto 
så att kostnaden kunde dras av skattemässigt – framstår idag som uppseendeväckande och 
skulle om det lämnades av en advokat säkert grunda ansvar. Det beror givetvis till stor del 
på att lagstiftningen ändrats, men även på en helt förändrad inställning till CSR-frågor. Vi får 
konstatera att synen på såväl korruption som på Corporate Governance är helt annorlunda idag 
än för bara tio år sedan. Det ger ytterligare en intressant dimension till vår diskussion.

1. Disposition 

Jag har utformat mitt inlägg på följande vis. Först kompletterar jag Referentens 
bakgrundsbeskrivning något, för att ge en bakgrund till mina närmare kommentarer till 
Referentens tre teser och mina uppställda antiteser. Jag avslutar med en reflektion.

2. Ytterligare bakgrundsbeskrivning

I dag är de flesta överens om att korruption är skadligt vilket har drivit på utvecklingen att 
finna modeller för antikorruption. Som jag redan varit inne på har detta inte alltid varit fallet. 
Tvärtom, har utvecklingen fram till idag gått ganska långsamt. Företagens roll och ansvar har 
dock betonats alltmer över tiden. Den av Transparency International lanserade definitionen 
som i svensk översättning lyder att korruption är ”att utnyttja sin ställning för att uppnå
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 otillbörlig fördel för egens eller annans vinning”1 är mycket vidare än det straffbara området 
som är fokus i vår diskussion. 

En mycket betydelsefull del i den utveckling som skett inom antikorruptionsområdet 
är den amerikanska korruptionslag-stiftningen FCPA.2 Den lagen tillkom redan 1977 och 
bygger på en långtgående jurisdiktion för amerikanska myndigheter. Företag och andra 
juridiska personer riskerar både straffrättsliga och civilrättsliga sanktioner under FCPA. Det 
gäller även för korruption som ägt rum utanför USA. Det räcker kanske här att nämna Siemens 
som i en uppgörelse med Department of Justice fick betala många miljarder i kompensation för 
att korruption ägt rum utanför USA.

Efter det att USA under två decennier varit ensamt om att förbjuda givande av muta 
till utländska offentliga tjänstemän tillkom till följd av påtryckningar från USA sedermera 
en rad konventioner och mellanstatliga instrument i slutet av 1990-talet. Referenten har 
redan nämnt OECD, FN och Europarådet. I praktiken blev amerikanska företag dessförinnan 
drabbade av sina i förhållande till andra länder strängare regler; något som uppfattades som en 
konkurrensnackdel. Det kan noteras att OECD-konventionen från 19973 till stor del bygger på 
principerna i FCPA. 

I OECD-konventionen anges4 att medlemstater ska vidta nödvändiga åtgärder 
för att etablera ansvar för juridiska personer vid givande av muta till utländska offentliga 
tjänstemän. OECD konventionen kräver att påföljder för juridiska personer ska vara ”effektiva, 
proportionerliga och avskräckande”. Det handlar om att skapa incitament för företag att agera 
för att förebygga korruption. 

Det straffrättsliga systemet i Sverige är uppbyggt kring individen; det är fysiska och 
inte juridiska personer som kan göra sig skyldiga till och straffas för brott. Sedan mitten av 
1980-talet kan dock en näringsidkare i Sverige åläggas företagsbot för brott som har begåtts 
i utövning av näringsverksamhet. Företagsbot är tekniskt sett inte en straffrättslig påföljd, 
utan en särskild rättsverkan av brott. Företagsbot får nedsättas bl.a. om näringsidkaren efter 
förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet.5 

Frågan om straffansvar för juridiska personer har vid olika tillfällen varit föremål för 
utredning i Sverige.6 Det anses att gällande svensk rätt utan direkt lagstöd innehåller principer 
som kan leda till ett individuellt straffansvar vid brott som begås inom en juridisk person; 
ett s.k. företagaransvar. Med företagaransvar avses normalt det straffrättsliga ansvar som en 
företagare kan drabbas av till följd av underlåtenhet att utöva tillsyn och kontroll över sin 
verksamhet. I praktiken anses en företagare ha en straffrättsligt sanktionerad skyldighet att 
förhindra att brott begås i näringsverksamheten.7 

Till följd av internationella krav att juridiska personer ska kunna göras ansvariga för 
brott begångna i verksamheten i kombination med en begränsad tillämpning av företagsboten, 
tillsattes 1995 den svenska Företagsbotsutredningen.8 Den föreslog att företagsboten skulle

1 Transparency Internationals Sverige översättning av Transparency Internationals definition av korruption som”abuse of 
entrusted power for personal gain”.

2  The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, a United States federal law. 
3  Convention On Combating Bribery Of Foreign Public Officials In International Business Transactions, 
4  Art 2.
5  För fullständighetens skull kan även nämnas att utöver företagsbot finns enligt svensk lag en möjlighet att förverka 

utbyte av brott enligt 36 kap 1 § BrB och att ytterligare sanktioner som diskvalificering vid offentliga upphandlingar 
och näringsförbud för ett företags företrädare kan följa på brott.

6 Se bl.a. SOU 1997:127 Företagsbotsutredningen och Ds 2001:69.
7 Se t.ex. NJA 1985 s. 43.
8 SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer
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 ersättas med ett straffansvar för juridiska personer, där ett företag skulle kunna dömas till ett 
penningstraff.9 Även om många remissinstanser var positiva, kritiserades förslaget utifrån att 
det inte tillräckligt hade utretts om systemet med företagsbot, som hade kommit att tillämpas 
relativt sällan,10 i stället skulle kunna effektiviseras. Som en följd av detta utarbetades inom 
Justitiedepartementet en promemoria där frågan ytterligare bereddes.11 

Den svenska regeringens bedömning12 var sammanfattningsvis att det inte fanns 
tillräckliga skäl att lagreglera företagaransvaret. Företagsbot utgör alltjämt en särskild 
rättsverkan av brott. Såvitt avser det då höjda maximibeloppet på 10 miljoner kr13 uttalade 
regeringen att det får ”anses tillräckligt betydande för att utgöra en reell sanktion även 
i förhållande till stora, multinationella företag.”14 Detta belopp utgör alltjämt taket för 
företagsboten i Sverige.

En absolut majoritet av de 34 OECD-länderna, inklusive de övriga nordiska 
länderna,15 har infört ett straffrättsligt ansvar för juridiska personer.16 Sverige17 är ett av de 
få länder som valt att inte göra det. Även om OECD:s krav endast inkluderar ett effektivt 
företagsansvar för korruptionsbrott, har de flesta länder som infört ansvarsbestämmelser infört 
ett generellt straffrättsligt ansvar för företag, dvs. även för andra brott än korruptionsbrott. 
I många länder i Europa kan företag dömas till straffrättsliga påföljder i form av böter till 
belopp som är avsevärt högre än den svenska företagsbotens maximala belopp. Även de övriga 
nordiska länderna har infört ett sådant straffrättsligt ansvar. 

OECD:s Working Group on Bribery18 konstaterade i en rapport 201219 att i ljuset 
av bl.a. uppgifter i media, storleken på de svenska företagen och deras internationella 
verksamhet signalerar avsaknaden av ingripanden mot företag till följd av korruption att det 
svenska systemet inte fungerar. Sammanfattningsvis rekommenderade WGB i sin rapport att 
Sverige ska ändra regelsystemet kring företagsboten för att säkerställa att lagföring kan ske, 
öka insatserna för att utreda påstådd korruption utanför Sverige, vidta erforderliga åtgärder 
för att sanktionera korruptionsbrott och höja bötesnivån för företag från 10 miljoner kr som 
inte bedöms uppfylla kravet att påföljder för företag ska vara ”effektiva, proportionerliga och 
avskräckande”. 

I ljuset av den beskrivna utvecklingen kritiserades såväl Storbritannien som Sverige av 
WGB och GRECO20 för att till skillnad mot andra länder inte agera mot korruptionsbrott utanför 
sina respektive länder. Som en effekt av detta tillkom 2010 UK Bribery Act som stipulerar 
ett straffrättsligt ansvar för företags och individers korruptionsbrott både i Storbritannien och 
utomlands. Genom UK Bribery Act tillskapades ett straffrättsligt presumtionsansvar för företag 
som misslyckas med att förebygga givande av muta. Modellen känns igen från internationella 
konventioner. 

9  S.k. företagsböter
10  Ds 2001:69 s. 35 ff.
11  Ds 2001:69.
12  Prop. 2005/06:59 s.56.
13  Att jämföra med tidigare tre miljoner kr och i SOU 1997:127 föreslagna fem miljoner kr.
14  Prop. 2005/06:59 s.33.
15  Se den norska straffeloven 1902 § 28, den danska Strafflagen § 25 -27, Iceland General Penal Code, Act No. 19 of 12 

February 1940 §19b och den finska Strafflagen 9 kap. 1 - 5 §§.
16  OECD - The Phase 3 Reports www.oecd.org/daf/anti-bribery/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-brib-

eryconvention
17  Tillsammans med Grekland, Tyskland, Tjeckien och Turkiet.
18  WGB
19 The Phase 3 Report on Sweden by the OECD Working Group on Bribery, June 2012.
20  Gruppen av stater mot korruption (GRECO).
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Genom den lagändring som trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2012 utifrån samma bakgrund, 
tillkom flera nya brott bl.a. vårdslös finansiering av mutbrott.21 Genom vårdlöshetsbrottet kan 
de situationer då företag använder sig av mellanmän för att begå korruptionsbrott beivras. 
Bestämmelsen innebär att oaktsam medverkan till mutbrott för första gången straffbelagts i 
Sverige.

Så sent som i augusti 2014 konstaterade OECDs WGB i en ny rapport22 att Sverige 
har gjort stora framsteg sedan den granskning som skedde 2012. De ingripanden som skett mot 
svenska företags korruption i utlandet har särskilt uppfattats som positivt. Samtidigt kvarstår 
kritiken mot det låga beloppet på den svenska företagsboten liksom utforminingen av denna. 
Den svenska regeringen har meddelat att avsikten är att under hösten 2014 tillsätta en utredning 
som ska se över dessa frågor.

I Sverige och Norden har vi en lång tradition av självreglering t.ex. inom Corporate 
Governance.23 Institutet mot mutor, IMMs Näringslivskod24 är ett ytterligare svenskt exempel 
på sådan reglering. IMM, som är en ideell näringslivsorganisation inrättad redan 1923, har 
sedan institutet bildades verkat för självreglering som medel att bekämpa korruption i samhället. 
Den s.k. Näringslivskoden skapades samtidigt som den nya svenska mutbrottslagstiftningen 
trädde i kraft 2012 och är tänkt som ett komplement till lagstiftningen. I kodarbetet har 
hänsyn tagits till de regelverk som tidigare tagits fram av olika organisationer, t.ex. OECD, 
ICC, Transparency International liksom IMM:s egen tidigare kod. Det intressanta är att koden 
är avsedd att vara strängare än straffbestämmelserna. Som ett komplement till koden finns 
därutöver IMM:s Etiknämnd som genom uttalanden och utlåtanden ska verka för god sed inom 
Näringslivskodens område. Utgångspunkten är att om ett företag följer koden så ska företaget, 
dvs. i praktiken dess ledning, vara på den säkra sidan. Koden är en intressant produkt i så 
motto att lagstiftaren först anger en nivå och sedan välsignar en kod som byggt in en viss 
buffert i förhållande till vad som är straffbelagt. I praktiken leder den modellen rimligen till att 
tillämpningen blir strängare än lagens föreskrift.

Den rättsutveckling som nu beskrivits innebär att risk-exponeringen för företag som 
är involverade i korruption ökat markant såväl nationellt som internationellt. Som Referenten 
angivit är ett skräddarsytt Compliance Program nödvändigt för att manifestera att ett företag 
och i praktiken dess ledning, gjort vad man kan för att brott ska undvikas och därigenom 
minska denna exponering. För att mota ett presumtionsansvar i UK Bribery Act eller risken för 
att hamna i ett straffansvar för vårdslös finansiering enligt den svenska lagstiftningen, måste 
företagen arbeta med robusta antikorruptionsprogram. Då handlar det inte längre om att bara 
publicera en policy på hemsidan, utan om ett synsätt som måste genomsyra hela organisationen.

Även om det tagit tid, har lagarna som ska stävja korruption således skärpts både 
internationellt och nationellt. Minst lika viktigt är enligt min mening även effekten av att 
omgivningens krav har förändrats kraftigt; att lagstiftning och den gängse uppfattningen drar 
åt samma håll. Jag tycker att man kan se två tydliga trender som driver åt det hållet

För det första: Förväntningar byggs upp av allmänna moraluppfattningar som framförs 
från olika håll med eller utan stöd i lag, inte minst av media. 

För det andra: Erfarenheten visar att den negativa effekten kan bli lika stor när ett 
företag bryter mot etablerade förväntningar som när man bryter mot lag. Även om ett beteende

21  10 kap. 5 e § BrB.
22  The follow-up to the Phase 3 Report on Sweden by the OECD Working Group on Bribery, August 2014.
23  Se vidare nedan.
24  www.institutetmotmutor.se
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inte är straffbart, kan det leda till en betydande badwill för det inblandade företaget.
Dessa trender skapar i sig ett tryck även vid internationella affärer som verkar 

tillsammans med de lagändringar som sker. De leder även till ett markant ökat intresse för 
dessa ansvarsfrågor från företagsledningar, styrelser och aktieägare. 

Jag har tidigare nämnt IMM:s Näringslivskod som ett exempel på självreglering.25 
Ett annat närliggande exempel är den svenska koden för bolagsstyrning som från den 1 juli 
200826 omfattar alla svenska bolag vilkas aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad 
marknad.27

I korthet kan den internationella utvecklingen inom Corporate Governance-området 
beskrivas på följande sätt.28 Medan den europeiska utvecklingen inom bolagstyrningsområdet 
skett genom koder för bolagsstyrning var detta inte fallet i USA. Där infördes från 80-talet 
och framåt olika tvingande riktlinjer genom de amerikanska börserna och en alltmer utbyggd 
amerikansk lagstiftning, t.ex. Sarbanes-Oxley Act som trädde i kraft 2003. Den numera vanligt 
förekommande metoden att bygga en kod på ”comply or explain- modellen” introducerades i 
början av 1990-talet genom den brittiska Cadbury-rapporten. Under senare delen av 1990-talet 
tillkom därefter nationella bolagsstyrningskoder i många länder. Den första nordiska koden, 
som introducerades i Danmark 2001, följdes sedan av koder i de övriga nordiska länderna.

Corporate Governance-modellen i de nordiska länderna är i huvudsak baserad på 
nationella bolagslagar och därtill hörande lagar, EU-regleringar, börsregler samt bolagskoder. 
Fram till mitten av 1900-talet präglades lagstiftningsarbetet av en strävan att harmonisera 
lagstiftningen i Norden. Situationen förändrades dock när Danmark29 och sedermera Finland 
och Sverige30gick med i EU. Island och Norge implementerar också EU-lagstiftning som en följd 
av EEA-avtalet. Sammantaget finns det en hel del likheter när det gäller bolagsstyrningsfrågor 
mellan de nordiska ländernas aktiebolagslagar, men också betydelsefulla skillnader till följd 
av en historisk utveckling. Frågan är nu dessutom om och hur de nordiska ländernas tradition 
inom bolagstyrnings-området ska kunna bevaras i ljuset av EU-samarbetet.

Ett betydande antal rekommendationer och direktiv inom bolagstyrningens område 
har utfärdats av EU-kommissionen och implementerats genom lagstiftning i medlemsstaterna. 
Utgångspunkten i den av EU 2003 utarbetade handlingsplanen för bolagsrätt och bolagsstyrning 
var att medlemsstaterna skulle införa nationella koder för bolagsstyrning utifrån varje lands 
egen lagstiftning och förutsättningar istället för att verka för en total harmonisering. I slutet 
av 2012 kom EU-kommissionens sedan länge diskuterade uppdatering av planen.31 Avsikten 
är att den nya planen ska ligga till grund för EU-kommissionens fortsatta insatser för ökad 
harmonisering av bolagsrätten och bolagsstyrningen inom EU under överskådlig tid framöver. 
Den hade föregåtts av flera års arbete och diskussioner bl.a. utifrån kommissionens grönbok 
om bolagsstyrning i EU från 2011.

Efter finanskrisen har EU-kommissionen ansett att det till följd av bristande 
bolagsstyrning i vissa banker bör införas enhetliga och detaljerade regler för samtliga 
europeiska

25  Ofta hänvisat till som ”soft law”.
26  En reviderad version av koden gäller från den 1 februari 2010.
27  Reglerade marknader i Sverige är för närvarande Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity.
28  Kollegiet för svensk bolagsstyrning - www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling.
29  EC 1970
30  1995
31  Action Plan: European company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged share-

holders and sustainable companies.
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börsföretag; således en utveckling mot en utökad lagreglering och mindre självreglering.32 
Förslaget har rest invändningar från nordiskt håll. Den Svenska StyrelseAkademien, 
Directors’ Institute of Finland och danska styrelsenätverket Board Network förenade sig 
helt nyligen33 i ett gemensamt upprop34 under rubriken ”Nordic Call for Action: Försvara 
den nordiska bolagsstyrningsmodellen” där de anförde bl.a. att ”EU:s favorisering av de 
stora medlemsländernas modeller för bolagsstyrning riskerar att skada vår möjlighet att styra 
nordiska företag.” De uppmanar politiker och tjänstemän i EU, men också de svenska, finska 
och danska regeringarna, att ”stå upp för principerna i nordisk bolags-styrning.”

Inom Corporate Governance talar man som bekant om två olika teorier; Shareholder 
Value och Stakeholder Value. Den allmänna principen i den svenska aktiebolagslagen är att det 
enda målet för bolaget är att skapa värde för aktieägarna; ett renodlat Shareholder Value synsätt. 
Aktiebolagslagen innehåller inga skyldigheter att engagera sig i CSR-frågor. Den svenska 
koden för bolagsstyrning ger - som Referenten påpekar - en tydlig och principbaserad norm 
för god bolagsstyrning i svenska börsbolag. Den anger dock endast att styrelsen ska ”definiera 
riktlinjer för hur bolagets etiska regler ska efterlevas”.35 Även om ytterligare riktlinjer inom 
detta område kommer att komma in i koden framöver, baseras synsättet på Shareholder Value; 
inte Stakeholder Value. 

Till syvende och sist är, som Referenten också är inne på, det avgörande att det finns 
en ”tone from the top”. Det måste börja hos styrelsen eller till och med hos aktieägarna. Det 
måste finnas en balans mellan krav och incitament. Kanske har de senaste årens skandaler visat 
att regelefterlevnad är lönsamt. Inget företag vill bli uthängt eller betala höga böter. Att slippa 
det skapar shareholder value likväl som stakeholder value. Samtidigt finns röster som hävdar 
att det bör finnas betydligt djupare skäl än lönsamhet för att fokusera på CSR-frågor. Är det då 
egentligen någon skillnad mellan shareholder value och stakeholder value i praktiken? Det är 
en fråga som kan diskuteras.

3. Kommentarer och antiteser till av Referenten uppställda teser

Utifrån vad jag nu anfört skulle jag avslutningsvis vilja kommentera Referentens tre teser 
genom att ställa upp antiteser. Jag kan redan nu förutskicka att jag kommer att misslyckas vid 
mitt första försök.

Referentens Tes Nr 1 – Företagen bör följa upp antikorruptionsprogrammen bättre
Antites till Tes Nr 1 – Det är i och för sig enkelt att språkligt ställa upp en 

antites till Tes Nr 1 genom att hävda motsatsen. Att hävda att företagen inte ska följa upp 
antikorruptionsprogrammets implementering och efterlevnad bättre ter sig dock svårt i ljuset av 
de senaste årens rättsutveckling och ökade krav därutöver. Ett fullgott antikorruptionsprogram 
förutsätter - förutom en vettig utformning av en policy - såväl implementering som efterlevnad 
liksom uppföljning i en kontinuerlig process utan slut. Erfarenheten har visat att det i fall då 
en korruptionsskandal inträffat ofta funnits en mer eller mindre bra policy, men att problemet 
varit att denna inte tillräckligt har implementerats; kanske än mindre efterlevts och följts upp.

32  Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller 
uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen 
om företagsstyrning¸ COM(2014) 213 final, 2014/0121 (COD).

33  Den 13 juni 2014. 
34  www.styrelseakademien.se
35  De flesta är nog överens om att det även betyder att efterlevanden av dessa ska följas upp.
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Anti-korruptionsfrågorna och programmet kan inte behandlas isolerat utan måste utgöra en 
integrerad del i bolagsstyrningen och aktivt involvera de olika bolagsorganen. Vid utformningen 
av ett antikorruptionsprogram måste utöver risken att begå lagbrott även en rad andra risker 
i verksamheten beaktas utifrån en intressentmodell, t.ex. säkerhetsrisker för anställda samt 
politiska, finansiella och mediala risker. Utöver att vara medveten om dessa risker, behöver en 
företagsledning ta ställning till hur och av vem de ska hanteras i den löpande verksamheten. 
Även om en policy är en bra början, så har i ljuset av detta många nordiska företag en hel del 
arbete kvar innan de kan hävda att de har ett fullgott antikorruptionsprogram på plats. 

Referentens Tes Nr 2 – Rekommendationerna för god bolagsstyrning bör vara 
gemensamma för Norden

Antites till Tes Nr 2 – I ljuset av den pågående utvecklingen inom EU är gemensamma 
rekommendationer av mindre betydelse än samsyn kring möjligheten till fortsatt självreglering 
i Norden.

Av den utökade bakgrundsbeskrivningen framgår att det finns likheter, men också 
skillnader mellan de nordiska ländernas aktiebolagsrätt. Skillnaderna när det gäller inte 
lagreglerade bolagstyrningsfrågor är mindre. En anledning är givetvis en kraftig påverkan av 
den internationella utvecklingen inom området. Den utvecklingen fortsätter och är i sig bra. Den 
gynnar internationella investeringar i Norden; något som framstår som betydelsefullt för vår 
del av världen. Den utveckling som nu drivs av EU kommissionen och som i praktiken minskar 
utrymmet för självreglering enligt en långvarig nordisk tradition är däremot inte av godo. Den 
bygger inte på de rättstraditioner varpå den nordiska aktiebolagsrätten och bolagstyrningen 
hittills har vilat. Mot denna bakgrund framstår en gemensam nordisk hållning kring bevarandet 
av möjligheten till självreglering mer betydelsefull än en samordning av rekommendationerna 
för bolagsstyrning inom de nordiska länderna. 

Referentens Tes Nr 3 – Alla nordiska länder bör ha straffansvar för företag avseende 
korruptionsbrott

Antites till Tes Nr 3 – Det avgörande är att påföljderna för juridiska personer ska 
vara effektiva, proportionerliga och avskräckande; inte vilket etikett som åsätts påföljden. Det 
framstår däremot som lämpligt att påföljden beloppsmässigt samordnas bättre.

I enlighet med OECD konventionen ska påföljderna för juridiska personer vara 
effektiva, proportionerliga och avskräckande. När den svenska företagsboten infördes var det 
maximala beloppet satt till 3 miljoner kr för att sedermera ändras till 10 miljoner kr. Oavsett 
vilken etikett som åsätts påföljden, kan konstateras att detta belopp knappt tio år senare 
framstår som mycket lågt vid en jämförelse av möjliga ansvarspåföljder såväl inom som 
utanför Norden. Det finns goda skäl att höja det beloppet i linje med WGBs påpekande.

4. Avslutning

En verksamhet baserad på korruption har rimligen också andra problem utöver de risker som 
följer av korruptionen. De regler som ska förhindra korruption utgör endast en del av alla 
regelsystem som ett företag behöver förhålla sig till. Vad talar för att ett företag som inte följer 
korruptionslagstiftningen eller, för den delen, sina egna policies skulle följa alla andra regler 
t.ex. om kvalitet eller säkerhet? Företagsledningar och styrelser kan inte bortse från att kraven 
från intressenter på regelefterlevnad har ökat inom alla områden. Från att ha varit den sista 
punkten på agendan som man inte alltid hann med i styrelsearbetet, står nu CSR-frågorna högst 
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upp. Det är en lovande utveckling.
Jag avslutar med ett träffande citat:

«Leaders need to know the rules, and to avoid the temptation to work 
around the rules. This is not only ethics; it is sound management. The leader 
can focus on building a business, or on playing games. But probably not on 
both.»36

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, advokat Mette Klingsten, 
Danmark

Referenten, Økokrimchef Trond Eirik Schea, åbnede mødet og indledte med at oplyse, at temaet 
for mødet ville være udviklingen af normer for antikorruption gennem corporate governance 
og corporate social responsibility, og enkelte internationale og nationale standarder og 
anbefalinger for selskabers tiltag for at modvirke antikorruption (anti-korruptionsprogrammer).

Ud fra et corporate governance-perspektiv har virksomhedsledelsen en helt central 
rolle og et vigtigt ansvar for virksomhedens antikorruptionsindsats. Foruden ansvaret for at 
overvåge og ansvaret for intern kontrol og risikostyring (som også omfatter overholdelse af 
love og etiske retningslinjer) har ledelsen en vigtig funktion ved at fastsætte fremgangsmåden 
for anti-korruptionsprocesserne.

Herefter fik koreferenten, advokat Biörn Riese, ordet, og takkede indledningsvis for 
referentens klare fremstilling af emnet samt for den udmærkede beskrivelse af hovedelementerne 
i et antikorruptionsprogram. Biörn Riese oplyste, at alle vil skulle imødekomme de stigende 
krav inden for dette område.

Biörn Riese redegjorde for, at korruption er blandt det, som man mindst af alt vil se i 
det seriøse nordiske forretningsliv. Samtidig kan det noteres, at indstillingen til korruption har 
ændret sig meget i de senere år. 

I forhold til referentens tre teser havde koreferenten følgende bemærkninger.
For så vidt angår Tese 1 om, at virksomhederne bør forbedre deres opfølgning 

på antikorruptionsprogrammer, bemærkede Biörn Riese, at det er svært at hævde, at 
virksomhederne ikke skal følge op på antikorruptionsprogrammernes implementering og at 
efterleve disse. Et komplet antikorruptionsprogram forudsætter – foruden en omhyggelig 
udformning af en politik på området – såvel implementering samt efterleven og opfølgning i 
en kontinuérlig proces.

I forhold til Tese 2 om, at anbefalingerne for god selskabsledelse bør være ens i Norden, 
bemærkede Biörn Riese, at der findes ligheder, men også forskelle mellem aktieselskabslovene 
i de nordiske lande. Årsagen hertil er givetvis en kraftig påvirkning af den internationale 
udvikling på området, som givetvis vil fortsætte, hvilket er godt. Udviklingen bygger ikke på 
de retstraditioner, hvorpå aktieselskabsloven og selskabsledelse er grundlagt. Det er efter Biörn 
Rieses vurdering rigtigere at have en fælles nordisk holdning til bevarelsen af muligheden 
for selvregulering snarere end en samordning af anbefalingerne for god selskabsledelse de 
nordiske lande imellem. 

 
36  Management in Complex Environments: Questions for Leaders, NIR Näringslivets Internationella Råd 2014.
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Selskapsstyring og antikorrupsjon

I forhold til Tese 3 om, at sanktioner ved overtrædelse af reglerne skal være effektive, 
proportionale og afskrækkende, bemærkede Biörn Riese, at dette ikke synes at være tilfældet 
i Sverige, når det kommer til juridiske personers strafansvar.  Da bøden for overtrædelse blev 
introduceret, var det maksimale beløb sat til 3 mio. kr., for senere at blive ændret til 10 mio. kr. 
Uanset hvordan konsekvenserne defineres, kan det konstateres, at dette beløb knap 10 år senere 
fremstår meget lavt ved sammenligning med mulige ansvarskonsekvenser såvel i Norden som 
uden for Norden. Der er gode argumenter for at hæve beløbet.  

Efter referentens og koreferentens indlæg, der blev vel modtaget i forsamlingen, 
var der debat i salen, under ledelse af debatleder, advokat Mette Klingsten. I den forbindelse 
debatteredes korruption i forhold til shareholder og stakeholdervalue. Der var en generel 
drøftelse vedrørende shareholder og stakeholder value i Norden. Det blev nævnt, at en 
virksomhed kan vælge at tilgodese samtlige sine interessenter, selv om den derved risikerer, at 
overskuddet til aktionærer derved eventuelt reduceres.  I besvarelse af, hvilke stakeholders, der 
kunne være relevante at se på, blev det nævnt, at stakeholders i klassisk forstand omfatter både 
myndigheder, kunder, ansatte, NGO’er, medier, leverandører, fagforeninger og finansmarkeder. 
Debattører fra salen nævnte, at nordiske virksomhedsledere formentlig i vidt omfang har et 
moralkodeks, der indebærer, at de også af den grund ikke ønsker, at de virksomheder, som de 
er ledere af, bliver involveret i korruptionssager.

Johan Gernandt fra advokatfirmaet Vinge nævnte, at han er formand for Transparency 
International i Sverige. Johan Gernandt bekræftede, at det oversigtskort, der blev vist i 
forbindelse med introduktionen og som viser udbredelsen af korruption i verdens lande, 
er retvisende. Johan Gernandt var enig i, at der ikke er megen korruption i Norden, men 
problemet opstår i samhandel med eksempelvis BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og 
Kina), således som det blev nævnt i introduktionen til emnet. Johan Gernandt oplyste, at nogle 
virksomheder er meget raffinerede, når det drejer sig om at kamuflere bestikkelse (og muligvis 
også hvidvask), idet det undertiden ses, at bestikkelse betales som en del af det forligsmæssigt 
aftalte beløb på basis af et klageskrift eller en stævning

Det blev debatteret, at holdningen til korruption i løbet af få år har ændret sig og at 
der er sket en betydelig udvikling indenfor de sidste bare 10-15 år i forhold til bekæmpelse af 
bestikkelse. Bestikkelse var fradragsberettiget i Danmark indtil 1999 og det samme var tilfældet 
i Sverige, mens vi i dag drøfter antikorruptionspolitikker, bødestraffe og whistleblower-
ordninger.

Carine Smith Ihenacho fra Statoil oplyste, at de hos Statoil gør et stort arbejde i 
forhold til bekæmpelse af bestikkelse. Eksempelvis har man 15 fuldtidsansatte medarbejdere, 
der udelukkende beskæftiger sig med antikorruption og et større antal medarbejdere, der 
beskæftiger sig med emnet på deltid. Det var desuden Carine Smiths opfattelse, at man 
bør arbejde aktivt med selvregulering i virksomhederne. På forespørgsel fra Carine Smith 
bekræftede Trond Eirik Schea, at det var hans opfattelse, at hvis et selskab havde gjort alt hvad 
der var muligt i forhold til at forebygge bestikkelse, var det hans vurdering, at norske domstole 
ikke vil finde, at der er grundlag for at pålægge selskabet en bøde eller andre sanktioner. Der 
foreligger midlertidig ikke norske afgørelser, der tager stilling til dette spørgsmål.

Trond Eirik Schea oplyste, at de fleste af de sager, som ØKOKRIM har behandlet om 
bestikkelse, var kommet ind via pressen. Debattører fra salen oplyste, at der også var en del 
sager, der var en konsekvens af selvanmeldelse fra virksomhedernes side. Det drøftedes kort, 
om virksomheder kunne få en vis rabat, såfremt de selv anmelder sig i lighed med hvad der 
gælder i kartelsager.
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Christina Ramberg fra Stockholm Universitet oplyste, at der efter hendes vurdering 
havde været en sneboldeffekt i forhold til virksomhedernes eget forsøg på at bekæmpe 
korruption. Hun er derfor indtil videre tilhænger af virksomhedernes selvregulering, snarere 
end detaljerede lovregler.

Det drøftedes kort, om obligatoriske whistleblower-ordninger kunne være en 
måde at få meddelelse om mulig bestikkelse. Dette har man set på andre områder, f.eks. i 
den finansielle sektor. Biörn Riese oplyste, at der i Sverige nok er en vis modvilje mod at 
stole på whistleblower-ordninger, og derudover kunne der være en række persondataretlige 
spørgsmål, som man også skal tage højde for. Biörn Riese gav udtryk for, at mange måske ville 
være tryggere ved, under kildebeskyttelse, at tale med en journalist end at udnytte et internt 
whistleblower-system. Endvidere henviste Biörn Riese til de erfaringer, som man har gjort sig 
i USA, hvor whistleblowere belønnes med store beløb for at anmelde ureglementeret adfærd. 
Biörn Riese gav udtryk for, at han ikke fandt det hensigtsmæssigt at indføre et sådant system 
i Norden. 


