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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Få personer väljer idag att direktspara i aktier. Istället har hushållen valt att 
överlämna förvaltningen av sina pengar till institutionella investerare. Institutionella 
aktieägare utövar, till skillnad från direkta aktieägare, sin ägarroll som en typ av 
mellanhand till förmån för de personer som väljer att överlåta förvaltningen av sina 
pengar till institutionen. Det är institutionerna som förfogar över tillgångarna och 
agerar aktieägare i de bolag de väljer att investera i. Spararna – slutinvesterarna – 
saknar inflytanderätt genom att delta och utöva rösträtt vid bolagsstämman i de 
bolag som institutionen placerar sina tillgångar i.1 De har istället rätt till ekonomisk 
avkastning utifrån sin andel i hela eller delar av institutionens tillgångsmassa.2 Hur 
avkastning uppnås torde av den anledningen vara av underordnad betydelse för 
slutinvesteraren. Detta påverkar den institutionella investerarens ramar som 
aktieägare i sina respektive investeringsbolag.3 

Vanligtvis hanterar institutionerna det genom att investera i många olika bolag 
på aktiemarknaden för att sprida sina risker. I och med det innehar institutionella 
investerare ofta små aktieinnehav i sina respektive portföljbolag. På grund av att 
institutionella ägare agerar på det här sättet saknar de ofta incitament och/eller reella 
möjligheter att engagera sig och utöva inflytande i enskilda aktiemarknadsbolag. 
Aktiemarknadsbolagen anses däremot behöva ägare som är aktiva och engagerade i 
bolaget för att de på bästa sätt ska generera en god värdeutveckling utefter aktie-
ägarnas gemensamma intresse. Eftersom institutionerna i sin ägarroll i viss mån har 
andra motiv (spararkollektivets) som ledstjärna än aktiemarknadsbolagen uppstår en 
diskrepans mellan de bakomliggande intressena på aktiemarknaden.4  Det sägs i 
denna framställning utgöra aktiemarknadsbolagens grundproblem. I jämförelse med 
aktiebolagets grundproblem hänför sig det här till ett faktum delvis utom 
aktiebolagets gränser. 5 
 

                                            
1 Med inflytanderätt åsyftas den förvaltningsrättighet som följer med aktieinnehav enligt 7 kap. ABL. Det här 
gäller särskilt vid olika typer av kollektiva (institutionella) investeringsformer. Jfr 2 kap. 1 § p. 4 VpmL om 
individuell diskretionär portföljförvaltning. 
2 Här och i det följande använder jag begreppet avkastning i finansiell mening, till skillnad från avkastning i 
juridisk mening (ränta och utdelning). 
3 Investeringsbolag behandlas i framställningen som en form av ”målbolag” för institutionens placering. 
Investeringskedjan kan i praktiken vara mer komplicerad. Exempelvis kan institutionen placera i en 
investeringsfond, en vehikel, som inte behöver vara ett aktiemarknadsbolag vilken därefter placerar i ett 
målbolag. 
4 SOU 2004:47 s. 116–117. 
5 Jfr Bergström och Samuelsson s. 17 och Kraakman m.fl. s. 34–37.  
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Inom den moderna bolagsstyrningsdiskursen och aktiebolagsrätten brukar det 
heta att ägarrollen (eller ägarstyrningen) ska ske på ett aktivt och långsiktigt hållbart 
sätt.6 Institutionernas förvaltningsmodell kan å andra sidan sägas bottna i modern 
portföljteori om fördelen med en stor riskspridning i förhållande till förväntad 
avkastningsnivå. De institutioner som på dylikt sätt förvaltar sitt portföljinnehav 
klassificeras ofta som passiva och kortsiktiga aktieägare på aktiemarknaden. EU-
kommissionen anser att det här beteendet är en bidragande faktor till den senaste 
finansiella krisen varför den har funnit ett behov av att införa en bolagsstyrnings-
reglering på europeisk nivå.7 

Problemet hanteras idag bland annat genom regler och normer grundade i 
självreglering om så kallad extern bolagsstyrning,8 vilka i korthet handlar om hur 
institutionella investerare utövar sin ägarroll (förvaltningsmodell) i förhållande till de 
bolag institutionen investerar i. I huvudsak består komponenterna och verktygen i 
denna typ av reglering av transparenskrav. Den 9 april 2014 presenterade EU-
kommissionen ett förslag om ändringar i 2007 års direktiv om aktieägares rättigheter 
i vilket särskilda krav om offentliggörande riktas mot institutionella ägare. Det har 
sin grund i ett antal nationella och internationella så kallade förvaltarkoder (eng: 
Stewardship Code, Code for External Governance) vilka särskilt riktar sig till 
institutionella ägare på aktiemarknaden. I Sverige saknas ett sådant generellt 
regelverk men de svenska institutionerna publicerar själva ägarpolicies vilka mer 
eller mindre tar sikte på frågor om extern bolagsstyrning. Till skillnad från frågor om 
intern bolagsstyrning, dvs relationen mellan aktieägare-styrelse-VD, har frågor som 
berör den institutionella ägarrollen och extern bolagsstyrning behandlats i liten 
utsträckning i Sverige. I takt med att det institutionella kapitalet får en allt mer 
framträdande roll på aktiemarknaden samt det faktum att 2014 års förslag tar sikte 
på institutionella aktieägare finns det behov av att undersöka hur ägarrollen utövas 
av institutionerna och vad förslaget kan komma att innebära för den svenska 
modellen för bolagsstyrning.  
 
 
 
 

                                            
6 Se Koden I.3 Principiella utgångspunkter. 
7 COM(2014) 213 s. 4. En av de främsta anledningarna till framväxten av det institutionella kapitalet torde 
vara behovet av sparande för att försörja de allt större grupper som inte själva kommer att arbeta, dvs 
pensionärerna. Den utmaningen är minst sagt svår att komma ifrån, se Hanqvist 2011 s. 78–84. 
8 Klassificeringen ser annorlunda ut i olika litteratur och normstandarder. Alternativt kan begreppet 
ägarstyrning användas. Eftersom det i denna framställning görs en skillnad mellan bolagsstyrningsfrågor inom 
och utom aktiemarknadsbolaget har jag valt en terminologi som jag uppfattar särskiljer de här frågorna på 
bästa sätt. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är dels att undersöka hur den institutionella ägarrollen 
definieras och utövas i Sverige, dels att utreda vilken juridisk och praktisk betydelse 
2014 års förslag kommer att få för den institutionella ägarrollen samt för den 
svenska modellen för bolagsstyrning. 
 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för de metodologiska överväganden som gjorts samt de 
avgränsningar som vidtagits i förhållande till ämnesbehandlingen. Därefter 
behandlas i första delen av Kapitel 3 aktiebolagets och institutionella investerarens 
organisering samt vilka ägarstrategier som gör sig gällande på aktiemarknaden. I den 
andra delen behandlas den grundläggande teoribildningen för bolagsstyrning samt 
olika modeller som aktualiseras vid bolagsstyrning med ett särskilt fokus på den 
engelska, tyska och svenska modellen för bolagsstyrning. I kapitel 4 behandlas 2014 
års förslag och den utvecklingsprocess som föregått förslaget. I kapitel 5 bearbetas 
och problematiseras den institutionella ägarrollen i Sverige. Vidare behandlas den 
svenska självregleringen för extern bolagsstyrning och en undersökning av svenska 
ägarpolicies genomförs, särskilt mot bakgrund av EU-kommissionens förslag. I 
kapitel 6 behandlas syftet och avslutande reflektioner lämnas i anknytning till detta.  
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2 Metod och avgränsning 

2.1 Allmänt 

För att kunna beskriva problemområdet är det till stor hjälp att metodologiskt 
renodla de frågor som behandlas i uppsatsen. Jag har valt att använda mig av två 
skilda analys- och arbetsmetoder vilka enligt min uppfattning är lämpliga för att 
analysera det valda ämnesområdet. Med beteendebaserad och klassisk rättsekonomi 
finns möjlighet att undersöka och illustrera de antaganden som nuvarande strukturer 
och normer bygger på. Härigenom skapas ett utrymme att lämna vissa förklaringar 
som kan ge ett bättre underlag för att hantera frågor om ägarrollen i aktiemarknads-
bolag. Som komplement används en mer traditionell rättsvetenskaplig ansats för att 
klargöra bakgrunden till de regler och normer som behandlas och sätta de i sitt 
sammanhang. 
 

2.2 Analys- och arbetsmetoder 

2.2.1 Beteendebaserad och neoklassisk rättsekonomi 

För att bemöta frågan om institutionella aktieägares roll på aktiemarknaden finns ett 
behov av att utreda de bakomliggande intressen och ageranden som gör sig gällande. 
Intressenterna i uppsatsen utgörs av slutinvesterarna, de institutionella aktieägarna 
och aktiemarknadsbolagen (samt i viss utsträckning aktiemarknaden i stort). Deras 
intressen och faktiska beteenden kan vara flera. I denna framställning baseras 
analysen på deras roll som ekonomiska aktörer och de intressen som härigenom gör 
sig gällande. Såväl ekonomiska som juridiska resonemang blir därför viktiga 
byggstenar i arbetet med framställningen. Mot bakgrund av det sagda är 
beteendebaserad och klassisk rättsekonomisk analysmetod lämplig att använda, 
särskilt när de olika intressenternas faktiska beteende och intresse kolliderar eller 
särskiljer sig på olika sätt.9  

Mer precist handlar bolagsstyrning om att reglera intressekonflikter.10 Eftersom 
bolagsstyrning och portföljförvaltning bygger på olika neoklassiska rättsekonomiska 
teorier är det lämpligt vid ett studium av ämnesområdet att använda de neoklassiska 
hypoteser som rättsekonomin bygger på. Grundläggande för studien är aktiebolaget. 
I den här kontexten handlar rättsekonomin i hög utsträckning om vilka 
underliggande syften som är styrande för aktiebolaget och hur aktiebolag 

                                            
9 Jfr Stattin 2008 s. 61.  
10 Framträdande verk är bland annat Berle & Means, Jensen och Meckling samt Fama och Jensen. 



11 

organiseras. Mer specifikt innebär det att aktiebolagets bedrivs i syfte att generera 
maximal vinst till aktieägarna.11 Andra intressen som för aktiebolaget aktualiseras 
lämnas utanför behandlingen. 12  Vidare antas de berörda intressenterna vara 
opportunistiska till sin natur och härigenom förkastas den klassiska 
aktiebolagsmodellen med en ägare som deltar i skötseln av bolaget. Neoklassisk 
portföljteori är också viktig eftersom den ger den ideologiska grunden för hur 
portföljförvaltare i alla fall uttryckligen rättfärdigar sina val och på grundval av 
vilken de bedöms. I den meningen kan detta anses påverka beteenden till viss del.13 
Rättsekonomiska antaganden är användbara för att skapa en förståelse för 
bolagsstyrning som disciplin. Antagandena är dock grundade i den rationella 
individen som gör optimala överväganden i sina val, dvs individen som investerare. 
Med det institutionella ägandet blir det också viktigt att ta hänsyn till vad som är 
individualrationellt för de enskilda institutionerna. Detta behöver inte stämma 
överens med vad som är rationellt för slutinvesterarna. För att kunna skapa en 
djupare förståelse för de beteendemönster som intressenterna i en institutionell 
investeringskedja agerar utefter är det lämpligt att också använda sig av 
beteendebaserad rättsekonomi. Den förkastar rationalitetsanstagandet och tar istället 
sikte på de bakomliggande ageranden som är styrande för aktörerna 
(intressenterna).14 Det är särskilt undersökningen av de här beteendemönstren som 
utgör kärnan i uppsatsen – dvs aktiemarknadsbolagens grundproblem. 
 

Den här forskningsansatsen hjälper främst till att försöka klargöra hur aktörerna faktisk beter 
sig, vilket skapar grund för en analys av intressenternas agerande. Den neoklassiska 
rättsekonomiska skolbildningen utgår från ett hypotetiskt och normativt paradigm för mänskligt 
beteende (homo oeconomicus). Perspektivet förutsätter att aktörerna känner till sina intressen 
och vet hur de kommer att agera för att tjäna just dessa intressen. Det neoklassiska 
grundantagandet bör i viss utsträckning anses empiriskt misskrediterat. Beteendebaserade 
(rätts)ekonomiska antaganden utgår istället ifrån en mer empirisk grund för mänskligt beteende. 
Aktörerna, inkluderat lagstiftaren, anses därför mer vaga i sina intressen, dvs de vill både A och 
icke-A, vilka är intressen som utesluter varandra. Härigenom misstar de sig ofta vad gäller 
adekvata åtgärder för att tjäna de intressen som de har identifierat.15  

 

                                            
11 Jfr 3 kap. 3 § ABL. 
12 Det här utgör ett viktigt antagande och sker av framställningstekniska skäl. Utgångspunkten gör sig inte 
gällande på samma sätt i kontinentaleuropeisk bolagsrätt, vilken också den kan förväntas inverka på 
unionsrätten. Se också Alchian och Demsetz 1972 s. 785–790. 
13 Portföljteorin definieras i finansiell ekonomi som CAPM-metoden. Antagandena bakom den är inte helt 
realistiska eftersom den inte korrekt beskriver egenskaper och beteenden hos investerare. Metoden beskriver 
inte heller marknadens egenskaper korrekt. Emellertid är metoden den i särklass vanligaste vid beräkning av 
kapitalkostnader varför den kan vara berättigad att ha som utgångspunkt, Hanqvist 2014 s 111–113. 
14 Se Mäntysaari 2012 s. 12. 
15 Teoribildningen härstammar bland annat från Kahneman och Tversky 1973 och Kahneman och Tversky 
1979. Se också Arsalidou s. 413–414.  
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Vem riktar sig den här typen av framställning till? Vid ekonomisk analys av 
kommersiella rättsförhållanden aktualiseras särskilt effektivitetshänsyn. Med den 
utgångspunkten är det närmare till hands att användbarheten gör sig mest aktuell ur 
ett lagstiftarperspektiv snarare än som grund för rättstillämpningen.16 På grund av 
de legala begränsningar som svenska ägarpolicies har (och till viss del också 
självregleringen i allmänhet), samt det förhållande att EU-kommissionens förslag är 
under beredning på lagstiftarnivå, är min uppfattning att innehållet i denna 
framställning också gör sig mest lämpad ur ett lagstiftningsperspektiv. 
 

2.2.2 Teleologiska överväganden 

Vid en bedömning av de för uppsatsen aktuella regelverken finner jag det värdefullt 
att använda en traditionellt rättsvetenskaplig inramning – med teleologiska 
ändamålsöverväganden i förgrunden – för att analysera, tolka och jämföra den 
nuvarande regleringen för bolagsstyrning i Sverige med det förslag som lämnats från 
EU-kommissionen.17 De rättsdogmatiska övervägandena är kanske mindre påtagliga 
än de ekonomiska men gör sig likväl gällande i systematiseringen av den svenska 
modellen.18 Inom ramen för den här systematiseringen finns också utrymme att 
anlägga normativa eller värderande ståndpunkter,19 vilka huvudsakligen inhämtas 
från den ekonomiska ansats som tillämpas i uppsatsen. Härigenom kan reflektioner 
lämnas om de förebilder som lagstiftaren haft i åtanke och vilka konceptuella och 
praktiska utmaningar som kan behöva beaktas i framtiden. 
 

2.3 Interdisciplinär behandling 

Huruvida bolagsstyrning kan klassificeras som en egen juridisk disciplin är oklart. 
Primärt underordnas den aktiebolagsrätten men delvis också aktiemarknadsrätten 
eftersom det är på aktiemarknaden som övervakningsmekanismer gör sig mest 
gällande. Samtidigt är institutionella investerare i sin roll som aktieägare föremål för 
särskild näringsrättslig reglering utanför associationsrättens område. Hur relationen 
häremellan hanteras i uppsatsen kan exemplifieras med den diskussion som föregick 
införandet av en kraftigt beskuren möjlighet att utöva rösträtt för sjunde AP-fonden 

                                            
16 Jfr Mäntysaari 2012 s. 35. 
17 Se Peczenik s. 249. 
18 Framställningen rör sig över ett (rätts)område som i hög utsträckning är föremål för självreglering vilken 
många gånger saknar rättsliga sanktioner. Istället agerar marknadens aktörer själva domstol genom olika typer 
av ekonomiska ”sanktioner”, se Afrell och Jansson s. 99. Den rättsdogmatiska metoden lämpar sig därför 
mindre väl att använda som en övergripande ansats i och med dess nära koppling till studier om ”gällande 
rätt” (dvs ett studium av de ”klassiska” rättskällorna lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin), se Hellner s. 22–
23, Kleineman s. 21 och 26 samt Munck s. 199–208. 
19 Se Peczenik s. 250. 
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i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (lag om AP-fonder). Av 5 kap. 4 § lag 
om AP-fonder framgår det att den sjunde AP-fonden endast får rösta för sina 
aktieinnehav på en bolagsstämma när kravet på långsiktig hög avkastning eller när 
behovet av att trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lagrådet 
var kritisk mot utformningen av bestämmelsen och menade att den innehåller en 
väsentlig inskränkning av möjligheterna att utöva det ägarinflytande som följer av 
innehav av aktier. Därför fanns enligt lagrådet en oklarhet i hur bestämmelsen 
förhåller sig till den grundläggande rättigheten att rösta för sina aktier enligt ABL. 
Regeringen å sin sida var av uppfattningen att bestämmelsen inte är av 
aktiebolagsrättsligt slag. Om fonden ändå skulle välja att bruka sin rösträtt för en 
viss aktie i strid med stadgandet är rösten i emittentbolaget giltig såväl för bolaget 
som övriga aktieägare. Därför ansågs inte bestämmelsens utformning strida mot 
regleringen i ABL.20 Det föregående meningsutbytet påvisar sambandet mellan de 
näringsrättsliga begränsningar som institutionella investerare mer eller mindre är 
underställda och den rättighet att utöva inflytande som följer med aktieinnehav. 
Oavsett om begränsningen har en aktiebolagsrättslig verkan eller inte är det 
sannolikt att den blir styrande för hur institutionerna kan och bör utöva sitt 
inflytande i sina investeringsbolag. 
 

2.4 Komparativa inslag 

I uppsatsen skisseras det kring strukturer för olika bolagsstyrningssystem. 
Framförallt engelsk men också tysk rätt gör sig här gällande. Något anspråk på en 
heltäckande behandling av dessa rättsordningars system för bolagsstyrning görs inte. 
Istället är avsikten att en skildring av dem ska belysa de strukturella skillnader som 
råder på området för bolagsstyrning. Vissa regelverk har dock återgivits på ett mer 
detaljerat plan. Detta på grund av att de är till nytta för att förstå bakgrunden till 
2014 års förslag samt vilka möjliga vägar det finns att tillgå vid en framtida 
implementering av förslaget. Komparativa inslag blir väl allt svårare att undgå i takt 
med den ökande integrationen. EU-lagstiftningen bygger inte på ett visst lands 
associationsrättsliga modell (i alla fall inte den svenska i 2014 års förslag) utan 
influeras av traditionerna i flera medlemsstater. Att analysera unionsrätten utan 
komparativa inslag blir därför svårt. Det bör dock framhållas att komparativa studier 
är svårhanterliga och ska läsas med särskild försiktighet. Oavsett de risker som 
tillkommer vid komparativa studier finner jag det värdefullt att i denna framställning 
ta in de skisserande och mer detaljerade jämförelserna för att kunna analysera och 
systematisera likheter och skillnader i och mellan bolagsstyrningens modeller. 
 
                                            
20 Prop. 1999/2000:46 s. 172. 
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2.5 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar den institutionella ägarrollen på aktiemarknaden. Området är 
mångdimensionellt och det har därför funnits ett behov av att avgränsa innehållet i 
framställningen. De avgränsningar som företagits kan indelas i tre segment. Det första 
handlar om begränsningar i förhållande till aktiebolags- och aktiemarknadsrätten. 
Eftersom uppsatsen särskilt berör ägarrollen i aktiemarknadsbolag har frågor om 
borgenärsskydd inte tagits in. I begränsad omfattning omnämns frågor om ansvar 
och sanktioner i förhållande till självregleringen på aktiemarknaden. Däremot 
behandlas inte de ansvarsfrågor som särskilt aktualiseras inom aktiebolagsrätten. 

Det andra området som avgränsningar vidtagits berör kapitalmarknadsområdet 
och den reglering som berör respektive institution. I denna del är svårt att över 
huvud taget tala om avgränsningar. Avsikten med ämnesbehandlingen på det här 
området är inte att göra någon form av heltäckande beskrivning av området. Istället 
har endast frågor som är nära anknutna till kontrollrättigheter vid aktieinnehav givits 
utrymme i uppsatsen. Det kan tilläggas att vissa frågor om aktiemarknaden som en 
del av ett kapitalmarknadssystem för handel har införlivats i framställningen. Syftet 
med det är inte att klargöra eller särskilt problematisera de många, i och för sig 
intressanta, frågor som aktualiseras. Det har istället gjorts för att uppvisa anknutna 
ägarbeteende till handel på andrahandsmarknaden. 

Den tredje avgränsningen som läsaren bör ha med sig har sin grund i den EU-
rättsliga behandlingen. Det är särskilt det materiella innehållet i 2014 års förslag som 
är föremål för analys i uppsatsen. I framställningen görs inte anspråk på att utreda 
de konstitutionella överväganden som följer med all typ av implementering och 
tillämpning av unionsrätten.21 Slutligen bör det tilläggas att förhandlingen av 2014 
års förslag fortlöper i dagsläget vilket innebär att förändringar kan ske i 
ändringsförslaget. Eftersom förhandlingen i hög utsträckning inte är officiell saknas 
dokumentation på området. Det är därför naturligt att primärt utgå från innehållet i 
förslaget. Viss information beträffande kompromissförslag till grundförslaget har 
dock erhållits vilka behandlas sekundärt i framställningen. I och med det sker en 
avgränsning i tid till och med den 17 februari 2015 i samband med det senast 
reviderade kompromissförslaget som Rådet framlade detta datum.22 

                                            
21 Ett antagande görs därför i uppsatsen att relevanta rättsakter är giltiga, vilket inte i alla fall kan garanteras, 
se Skarph s. 25–49 för ett kritiskt perspektiv på den reformprocess som EU genomarbetar på 
värdepappersmarknadsområdet, särskilt beträffande motsättningen mellan EU:s regleringsintensitet och de 
grundlagsstadgade beredningskraven i regeringsformen. 
22 Rådets kompromissförslag 5215/15 (14 januari 2015) och 5362/15 (17 februari 2015). 
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3 Utvecklingen av bolagsstyrning 

3.1 Aktiebolagets organisering och syfte 

Som utgångspunkt för studien av den institutionella ägarrollen på aktiemarknaden 
ligger aktiebolagsinstitutets grundläggande syfte och strukturer. Målet med 
aktiebolaget kan sägas vara att flytta ansvaret för och förvaltningen av riskkapital 
från individer – dvs aktieägare – till aktiebolag, i syfte att generera en mer förmånlig 
värdeutveckling än om aktieägarna själva förvaltade medlen på egen hand. 
Aktiebolagets funktionsfördelning bottnar i grunden i teorier om arbetsdelning (eller 
specialisering) som en viktig strukturell angelägenhet för ökad produktivitet och 
ökat välstånd i samhället. 23 Aktiebolagets underliggande syfte om vinstmaximering 
för aktieägarna är utformat på samma sätt eftersom det på ett övergripande plan ska 
leda det till samhälleliga effektivitetsvinster.24  

Samtidigt uppstår det av aktiebolagets struktur ett beroendeförhållande mellan 
aktörerna eftersom aktieägarna inte förvaltar det överlåtna kapitalet.25 Den grund-
läggande principen om arbetsdelning kan från ett aktiebolagsrättsligt perspektiv 
härledas till separationen mellan bolagets ägare och driften av verksamheten i 
bolaget. Den investering som aktieägaren gör i ett bolag skulle inte förvaltas på det 
mest ekonomiskt rationella sättet om ägaren själv var tvungen att fullt ut ägna sin tid 
åt att driva verksamheten i bolaget. Härav överlåter aktieägaren kontrollen över 
tillgångarna till en bolagsledning i syfte att den ska förädla kapitalet på mest effektiva 
sätt. Inom aktiebolagsrätten brukar uppdelningen benämnas som bolagsorganens 
funktionsfördelning vilken uppställer de legala ramarna för vilka ägarna och 
bolagsledningen har rätt och skyldighet att agera utefter. Med konstruktionen följer 
att aktieägarna kräver ersättning för det avsatta riskkapitalet. 26  Bolagsstyrning 
handlar om hur den här relationen kan, ska och bör hanteras med utgångspunkt i 
det underliggande ändamålet inom aktiebolagsrätten om att bereda aktieägarna vinst 
(se 3 kap. 3 § ABL). Aktiebolagsrätten knyter med denna utgångspunkt an till 
aktiebolagets existensberättigande, vilket är att skapa värde.27 
 

                                            
23 Teoribildningen härstammar från Adam Smith. Enkelt uttryckt menade Smith att arbetsdelning minskar 
tiden mellan olika uppgifter, ökar färdigheterna i arbetet samt leder till fler innovationer, Smith (1776). 
24 Bergström och Samuelsson s. 50–51, Stattin 2008 s. 51–57 och Nachemson-Ekwall s. 10–11. 
25 Bergström och Samuelsson s. 37. 
26 Nachemson-Ekwall s. 11 
27 Nachemson-Ekwall s. 11 
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3.2 Den institutionella investerarens organisering och syfte 

På ett övergripande plan organiseras en institutionell investerare som en finansiell 
entitet vilken tar emot medel från slutinvesterare och investerar dem i eget eller 
annans namn. 28  Försäkringsbolag inklusive tjänstepensionsinstitut (och 
pensionsfonder)29 klassificeras som kapitalägande entiteter vilka investerar i eget namn. 
Fondbolag som förvaltar värdepappersfonder eller specialfonder (aktiefonder) 
klassificeras som kapitalförvaltande entiteter vilka investerar i någon annans (fondens) 
namn.30 Om inte annat anges i framställningen definieras de båda kategorierna som 
en institutionell investerare.31 Strukturen skiljer sig åt från direktinvesterarens, vilken 
genom sitt aktieinnehav på egen hand utövar sina ekonomiska och förvaltande 
intressen i det emitterande bolaget.32 Institutionella investerare agerar primärt inte i 
egenintresse utan förvaltar sina tillgångar till förmån för sina kunder, 
slutinvesterarna.33 Institutionerna samlar oftast kapital från ett stort antal investerare 
och investerar det utefter särskilda policies och bestämmelser för olika tillgångar på 
kapitalmarknaden. Institutionella investerare utgör därför entiteter för kollektiva 
investeringar vilka investerar i slutinvesterarnas intresse. 34  Exempelvis förvaltas 
Sveriges nuvarande och framtida pensionstillgångar med denna investeringsmodell i 
olika typer av fond- och försäkringsbolagsstrukturer. Gemene pensionär har därmed 
överlåtit till vissa svenska institutioner att förvalta sina pensionstillgångar. 

Den institutionella investerarens grundläggande uppgift är att ”genom 
riskspridning på bl.a. aktiemarknaden ge spararna en så god och säker avkastning på de sparade 
medlen som möjligt, inte att utöva inflytande i företagen. Ägandet är enbart eller väsentligen en 
finansiell placering.”35 Det bör framhållas att den institutionella förvaltningsmodellen 
på ett allmänt plan är densamma för alla typer av institutioner men att den regleras 
på olika sätt, särskilt i fråga om kapitalägande och kapitalförvaltande institutioner. 
Slutinvesteraren kan vara såväl en fysisk som en juridisk person, samt andra 

                                            
28 OECD 2011 s. 9. 
29 Exempelvis Första AP-fonden är både en kapitalägande och kapitalförvaltande entitet. 
30 Vissa skillnader råder i fråga om äganderätten beroende på om det är en kapitalägande eller en 
kapitalförvaltande institution som förfogar över tillgångarna. I en fondstruktur äger fondandelsägarna 
tillgångarna men det är förbehållet fondbolaget att förvalta tillgångarna. Kapitalägarna	  äger tillgångarna men 
de förvaltas för försäkringstagarna/pensionärerna. 
31 Det här följer definitionsmässigt det mönster som är angivet i engelska förvaltarkoden, se UK Stewardship 
Code, Stewardship and the Code p. 6 (s. 1).  
32 Se 4 kap. 37 § ABL. Av bestämmelsen framgår det att en registrering i aktieboken är ett krav för att en 
aktieägare ska kunna utöva sina rättigheter, däribland sin rösträtt vid bolagstämma. Att endast (legala) 
aktieägare ges rösträtt är grundläggande inom aktiebolagsrätten runt om i världen, se Winter 2003 s. 394–395. 
33 Se exempelvis 4 kap. 2 § st. 3 LVF ”fondandelsägarnas gemensamma intresse” och 6 kap. 20 § FRL 
”ersättningsberättigades intressen”. 
34 Jfr 2 kap. 1 § p. 4 VpmL om diskretionär portföljförvaltning vilken normalt hanteras genom en 
överenskommen och förutbestämd investeringspolicy mellan beneficiären och investeraren, se prop. 
2006/07:115 s. 309–310. Den skiljer sig därför åt från den kollektiva investeringsmodellen och behandlas 
endast kursivt i framställningen. 
35 SOU 2004:47 s. 183. Här och i det följande är citatkursiveringar mina egna om inte annat anges. 
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institutionella investerare. En institutionell investeringskedja består därför av fler 
intressenter och andra finansiella hänsyn än de aktiebolagsrättsligt traditionella, 
vilket komplicerar frågor om hur aktieägande kan, ska och/eller bör utövas. Detta 
påverkar vilka möjligheter och incitament de institutionella investerarna har för att 
engagera sig i aktiemarknadsbolag utefter de förhoppningar som den europeiska 
likväl som den svenska lagstiftaren strävar efter.36 
 

3.3 Kontrollrättigheter och ägarstrategier i anslutning till 
aktiemarknaden 

Med aktieinnehav tillkommer vid sidan av rätten till ekonomisk ersättning en 
kontroll- eller förvaltningsrättighet genom deltagande vid bolagsstämman, vilket – i 
princip – särskiljer aktier från andra överlåtbara värdepapper och finansiella 
instrument. 37  Det ger aktieägare möjlighet att utöva inflytande i bolag på 
aktiemarknaden vilket gör dem särskilt intressanta för hur dessa bolag styrs.38 

Ett mål som de flesta aktieägare och andra investerare har gemensamt är 
avkastning på investerat kapital, genererad på kort och/eller lång sikt. På kort sikt 
kan den vinst som generas i bolaget delas ut omedelbart eller så återinvesteras delar 
av, eller hela vinsten i aktiebolaget för utdelning längre fram i tiden.39 Aktier är i 
grund och botten fritt överlåtbara.40 Möjligheten för en aktieägare att kunna överlåta 
aktier grundar sig i att ändrade omständigheter i framtiden kan medföra att 
aktieägare vill göra ändringar i sitt placerade kapital. 41  På aktiemarknaden 
tillkommer, vid sidan av utdelningsrättigheter, möjligheten till finansiell avkastning 
genom att köpa (billigt) och sälja (dyrt) aktier med utgångspunkt i marknadens 
värdering av aktiemarknadsbolaget.42 Från ett äganderättsligt perspektiv kan ett antal 
rättigheter och möjligheter förenade med ett aktieinnehav utläsas vilka anknyter till 

                                            
36 Se COM(2014) 213 och prop. 1997/98:99 s. 74–75. På aktiemarknaden är det svårt att säkerställa vem som 
är den faktiska aktieägaren och slutinvesterare i investeringskedjan, Winter 2003 s. 395. 
37 Jfr Hanqvist 2008 s. 474–478. Kontroll- och förvaltningsrättigheten framgår av 4 kap. och 7 kap. ABL. 
38 Uppsatsen är begränsad till aktieägarna. Vid sidan av uppsatsens kärna kan det i korthet nämnas att 
exempelvis banker genom kontraktsbaserade covenants kan utöva viss inflytanderätt vid styrning av bolag. Det 
har möjligen ett mindre värde för aktiemarknadsbolag vars finansiering ofta är mindre covenant-betonad än 
för andra typer av bolag, jfr Mäntysaari 2010 s. 111–112, 206 och 220–221. 
39 Nachemson-Ekwall s. 11 samt Blom, Kärreman och Svensson s. 46–47. 
40 Huvudregeln om aktiers fria överlåtbarhet stadgas i 4 kap. 7 § ABL. Av bestämmelsen framgår också att 
den här rättigheten blanda annat kan begränsas enligt olika typer av förbehåll intagna i bolagets 
bolagsordning. 
41 Hörngren och Sjöberg s. 81. 
42 Det gäller också för aktieägare i privata aktiebolag men på grund av att likviditeten i sådana fall är högst 
begränsad är aktiemarknaden det område där en diskussion om handel är mest fruktbar. Jfr Hanqvist 2008 s. 
474–478. Institutionella investerare hanterar i sina portföljer vid sidan av aktier andra överlåtbara värdepapper 
och finansiella instrument. Eftersom denna framställning tar sikte på aktieinnehav likställs begreppet 
portföljförvaltning med förvaltning av aktier om inte annat anges. 
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aktieägares inflytande i aktiemarknadsbolag.43 De kan beskrivas med tre principiellt 
olika ägarstrategier – Exit, Voice och Loyalty – vilka för aktiemarknadsbolagen kan 
användas som information om hur väl bolaget presterar.44 

Kärnan i ett Exit-beteende går ut på att aktieägaren endast köper och säljer 
aktier. Aktieägare styrs i hög grad av möjligheter till avkastning och vilken 
information som kan erhållas beträffande avkastningsmöjligheter i framtiden. Givet 
samma risktagande leder varje möjlighet till bättre avkastning därför till ett 
fullständigt och omedelbart utträde ur investeringen i bolaget till förmån för 
placeringar vilka uppfattas ge bättre avkastning. 45  Voice innebär att aktieägaren 
utövar sin förvaltningsrätt och söker inflytande genom att rösta vid bolagsstämman, 
på annat sätt påverka bolagets styrning och ledning genom att exempelvis utse egen 
representation i styrelsen, eller genom kontakt med andra aktieägare. Slutligen kan 
Loyalty beskrivas som att ägaren är passiv beträffande sin rätt till att utöva inflytande. 
Ägaren kan sägas ”rösta med fötterna”, eller inte agera alls.46 Graden av respektive 
beteende anger den övergripande strategin för ägarens aktieportföljförvaltning. 

En ägare som är nöjd med den värdeutveckling som sker i bolaget och på vilket 
sätt verksamheten bedrivs kan agera utefter en Loyalty-strategi. Denna typ av 
agerande kan också ha sin grund i att ägaren anser det mindre kostsamt att låta 
andra aktieägare samt styrelse och ledning styra och förvalta det avsatta kapitalet 
snarare än att själv utöva inflytande. Exit respektive Voice är däremot två typer av 
ägarstrategier som på olika sätt påvisar ägarens missnöje med bolagets 
värdeutveckling. 47  Valet mellan de olika strategierna beror å ena sidan på en 
bedömning av fördelarna med att handla i alternativa placeringar och å andra sidan 
en värdering av utsikterna att kunna påverka bolaget i en riktning som bättre 
överensstämmer med ägarens syn på investeringen. Voice kräver bland annat 
kompetens och reell möjlighet till inflytande. Av resursallokeringsskäl framstår Exit-
strategin vanligtvis som det minst kostsamma och enklare av de två alternativen. 
Detta eftersom Voice kräver ett större engagemang och mer omfattande 
åtaganden.48 

Institutionella ägare är först och främst portföljförvaltare. Den grundläggande 
uppgiften blir därför att sprida riskerna på aktiemarknaden mellan olika placeringar 
för att ge spararna en riskjusterad och god avkastning.49 Att utöva inflytande – 

                                            
43 Alchian och Demsetz 1972 s. 777–795 samt Alchian och Demsetz 1973 s. 16–27. 
44 Se Hirschman s. 20–43, 76–105, samt Blom, Kärreman och Svensson s. 51–52.  
45 Det bygger på förutsättningen att en det råder en perfekt marknad, se Blom, Kärreman och Svensson s. 
46–47. 
46 Hirschman s. 86–92 samt Blom, Kärreman och Svensson s. 51–54. I realiteten kanske Voice är det mest 
lojala beteendet men i framställningen används begreppen på vedertaget sätt. 
47 Hirchman s. 15–20. 
48 Hirschman s. 33–38, 120–126 samt Blom, Kärreman och Svensson s. 52. 
49 Riskspridningen sker också mellan olika delar av kapitalmarknaden. Aktiemarknaden utgör en av flera 
marknader på kapitalmarknaden. 
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Voice – blir därför av underordnad betydelse.50 Inom bolagsstyrningsdiskursen har 
frågan bemötts på ett annat sätt. För att koppla det ovanstående till 
bolagsstyrningens terminologi kan de tre beteendena grovt förenklat beskrivas som 
att (i) Exit-beteende utgör ett kortsiktig och passivt utövande av ägarrollen, (ii) en 
Voice-benägen ägare agerar långsiktigt och aktivt i sin ägarroll, och (iii) Loyalty-
beteenden innefattar en ägarroll som bottnar i passivitet. Voice-agerande är det som 
eftersträvas inom modern bolagsstyrning eftersom det bedöms skapa bästa möjliga 
förutsättningar för värdeskapande i aktiemarknadsbolaget.51 Såväl den svenska som 
den europeiska lagstiftaren är av den åsikten.52 Det kan, vilket visas i det följande, 
regleras på olika sätt genom ökade krav eller möjligheter till engagemang i 
aktiemarknadsbolag. 
 

3.4 Den moderna bolagsstyrningens framväxt 

3.4.1 Aktieägarengagemang inom aktiebolagets gränser 

”Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Boards of 
directors are responsible for the governance of their companies. The shareholders’ role in 
governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an 
appropriate governance structure is in place.”53 

 

Bolagsstyrning handlar i stort om hur ett bolag ska organiseras och kontrolleras för 
att generera förväntad avkastning till den investering som aktieägarna tillfört 
bolaget.54 Av citatet ovan från ”Cadbury Report”, vilket kan sägas definiera den 
moderna bolagsstyrningen, kan en föresats utläsas:55 separationen mellan ägande och 
kontroll. I rapporten uppmärksammades problem med separationen och orsakerna 
bakom ansågs skapade av å ena sidan brister i utövandet av ägarrollen, och å andra 
sidan av illa skött styrelsearbete.56 Det hade sin grund i, och kom som en reaktion 
mot, ett antal kända företagsskandaler.57 The Cadbury Report, inklusive ett antal 
efterföljande rapporter i England, ledde sedermera fram till den moderna 
bolagsstyrningen med så kallade Corporate Governance Codes of Best Practice eller 
uppförandekoder om bolagsstyrning runt om i världen. 58  Idag har alla EU:s 

                                            
50 SOU 2004:47 s. 183. 
51 Stattin 2010 s. 5–6. 
52 Se prop. 1997/98:99 s. 74–75 och SOU 2004:47 s. 177–188. Se också KOM(2011) 164 s. 3 
53 Cadbury Report p. 2.5. Det angivna citatet anses konstituera en definition av modern bolagsstyrning och 
rapporten är namngiven efter dess upphovsmakare Sir Adrian Cadbury. Cadbury Report sägs vara urmodern 
till alla EU-länders självreglerande bolagsstyrningskoder, se Kraakman m.fl. s. 67. 
54 Shleifer och Vishny 1997 s. 737–783, särskilt 737. 
55 Bland flera andra, vilka behandlas i andra delar av uppsatsen. 
56 Cadbury Report s. 20–35 och 48–52. 
57 SOU 2004:47 s. 104 och Blom, Kärreman och Svensson s. 8. 
58 SOU 2004:47 s. 104. 
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jurisdiktioner implementerat en eller flera sådana koder i sitt regelverk för 
bolagsstyrning av aktiemarknadsbolag.59 

Ägare som sprider sitt aktieinnehav har av resursallokeringsskäl inte möjlighet 
att kontrollera företagsledning. Ledningen i företag med ett spritt aktieägarkollektiv 
ges därför ett betydande eget utrymme att verka utan full kontroll från aktieägarna. 
De effektivitetsvinster som aktiebolagets grundläggande struktur erbjuder ägarna 
medför likaså ett risktagande eftersom ägarna är beroende av företagsledningens 
agerande för att utvinna avkastning på sitt investerade kapital. 60  Detta 
uppmärksammades av Berle och Means 1932.61  I relationen kan det sägas finnas 
inneboende intressekonflikter mellan bolagsledningen (insiders) och finansiärerna 
(outsiders). Intressekonflikten uppstår på grund av att den ekonomiskt-rationella 
individen anses vara opportunistisk i sitt handlingsmönster till förmån för sin egen, 
snarare än någon annans nytta. 62  Det antagandet har tjänat som underlag för 
aktieägarnas roll som övervakare av bolagsledningen.63 

Förhållandet mellan ägarna och ledningen brukar karaktäriseras som en 
principal-agentrelation och de skilda intressen som kan uppstå mellan principalen 
och agenten brukar karaktäriseras som ett agentproblem. Grundläggande handlar 
agentproblemet om att aktieägarna som risktagare i bolaget (principalen) är 
beroende av företagsledningens (agenten) agerande och beslutsfattande för att nå 
förväntad avkastning på det avsatta riskkapitalet.64 I och med att ägarna inte deltar i 
den operativa verksamheten finns det risk att företagsledningen förskansar sig 
information om verksamheten som ägaren själv inte kan eller ges möjlighet att ta del 
av. Därför erhåller ledningen ett informationsövertag gentemot ägaren vilket 
ledningen kan utnyttja för egen vinning istället för att agera fullt ut i aktieägarnas 
intresse.65 För att motverka intressekonflikten och informationsasymmetrin behöver 
ägarna övervaka ledningen. Övervakningen innebär en kostnad (tid och pengar) för 
ägarna vilket genererar en agentkostnad. 66  Inom aktiebolagsrätten har frågan 

                                            
59 Kraakman m.fl. s. 67. 
60 Stattin 2008 s. 92. 
61 Bolagsstyrningens principer härleds allt som oftast till Berle och Means 1932. 
62 Det neoklassiska nationalekonomiska grundantagandet utgör stommen för forskning som faller inom 
ramen för bolagsstyrning, se exempelvis Jensen och Meckling s. 305–360. 
63 Från den kontraktsbaserade teoribildningen bildar aktiebolaget en entitet av kontraktuella relationer (eng: 
nexus of contracts), se Stattin 2008 s. 64–65. Relationen mellan aktieägarna och styrelsen utgör en sådan 
relation i och med att aktieägarna har delegerat det primära ansvaret för förvaltningen av bolaget och 
övervakningen av bolagsledningen till styrelsen. Härur förklaras aktieägarna som de primära risktagarna (eng: 
residual claimants, residual risk-bearers) och genom sin övervakning av styrelse och ledning säkerställs att 
dessa aktörer i högre grad agerar i aktieägarnas intresse istället för sina egna, se Fama och Jensen s. 302. 
64 Fama och Jensen s. 301–302 samt Kraakman m.fl. s. 35. 
65 Jensen och Meckling s. 305–360. Det handlar om att motstående ekonomiska intressen gör sig gällande. 
Det kan exempelvis handla om att bolagets ledning drivs av möjligheten till hög lön medan ägarna är 
intresserade av en så hög avkastning som möjligt. 
66 Jensen och Meckling s. 305–360 samt Fama och Jensen s. 301–302. 
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hanterats genom de kontrollrättigheter som aktieägarna erhåller. 67  I vilken 
omfattning en sådan övervakning sker och bör fullföljas, dvs hur aktieägarna ska 
utnyttja sitt inflytande genom sina kontrollrättigheter, skiljer sig åt beroende på vem 
som tillfrågas och vilket system för bolagsstyrning som är styrande. På grund av 
vissa typer av marknadsförutsättningar så som fripassageraragerande, insider-
problem och diversifieringsstrategier kan det vara sub-optimalt i att engagera sig i 
denna aktivitet. 68  Eftersom den enskilde aktieägaren bär kostnaden för sin 
övervakning, samtidigt som mervärdet av aktiviteten tillkommer hela aktie-
ägarkollektivet enligt likabehandlingsprincipen69, kan det vara mer fördelaktigt att 
låta andra ta ansvar för övervakningen, dvs agera passivt enligt ett Loyalty-beteende, 
eller söka sig till andra investeringar genom Exit. 70  I teorin är det för större 
institutionella ägare möjligt att överkomma problemen om de innehar aktieposter i 
aktiemarknadsbolagen som är tillräckligt stora, däri fördelarna med övervakningen 
överväger nackdelarna.71 I praktiken ser det sällan ut på det viset. Institutionella 
investerare sprider vanligtvis sitt ägande i större eller mindre grad i sin aktieportfölj, 
vilket innebär att de ofta innehar små aktieposter i respektive aktiemarknadsbolag. 
De blir därför nödvändigt att ingå samarbete med andra aktieägare för att utöva 
inflytande (vilket också innebär en kostnad). 72  Lagstiftning och annan bolags-
styrningsanknuten reglering syftar till att skapa goda förutsättningar för denna typ av 
engagemang genom att ställa upp skyldigheter om, eller ge aktieägarna ökade 
möjligheter till inflytande.73 
 

3.4.2 Aktieägarengagemang i den institutionella investeringskedjan 

Ett principal-agentförhållande kan i princip uppstå i vilken ekonomisk (och 
kontraktuell) relation som helst. Genom att välja vilket principal-agentförhållande 
som åsyftas kan det bestämmas vem som agerar agent för någon annan och 
begränsningar till vilken kontext agenten agerar under. 74  Vid sidan av den 
”bolagsinterna” agentrelationen, dvs bolagstämman-styrelsen-bolagsledningen 
(VD:n), finns det i en institutionell investeringskedja andra förhållanden som ger 
upphov till samma typer av övervakningsproblem. Agentproblemet kan juridiskt 
hanteras på olika sätt så som genom lagreglering, självreglering eller på kontraktsrättslig 

                                            
67 Se 7 kap. ABL om bolagsstämmans kompetens. 
68 Grossman och Hart s. 42–43 och SOU 2004:47 s. 183–184. 
69 Se 4 kap. 1 § ABL. På aktiemarknadens område återfinns en motsvarande regel i börsernas Takeover-regler, 
se Kollegiet Takeover-regler för NASDAQ OMX Stockholm och NGM, särskilt II.10. 
70 Se Alchian och Demsetz 1972 s. 787–789. 
71 Shleifer och Vishny 1986 s. 462.  
72 Søndergaard Birkmose ECFR 2014 s. 226–227. 
73 Se Skog och Sjöman s. 252–254 för den principiella lösningen i Sverige. 
74 Mäntysaari 2010 s. 105. 
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grund.75 Inom aktiebolagets organisation har agentproblemet ansetts allt för svårt att 
hantera på rent kontraktsrättslig grund varför lag- och självreglerande kontroll-
mekanismer har skapats. 76  Aktiebolagets struktur hanteras först och främst i 
aktiebolagsrättslig lagstiftning. Ett visst manövreringsutrymme lämnas emellertid till 
bolaget själv att utforma en egen konstitution i bolagsordningen.77 

För att en principal-agentrelation ska existera krävs det att en part (B – 
institutionen) är i en sådan position att den kan gynna den andra partens (A – 
slutinvesteraren) intresse. Om A utför allt själv utan att förlita sig på att B ska främja 
dennes intresse, eller om A förlitar sig på (C – aktiemarknadsbolaget), är ingen 
principal-agentrelation för handen mellan A och B. Vanligtvis är agentrelationen 
begränsad till vissa typer av intressen. Det är exempelvis möjligt att A antar att B 
kommer agera i A:s särskilda intresse i vissa frågor vilket inte behöver betyda att A 
samtidigt antar att B agerar i A:s intresse i andra frågor.78 I juridisk mening krävs det 
en legal relation mellan principalen (A) och agenten (B) för att fastställa räckvidden 
av en reglering med sikte på agentproblemet mellan de båda parterna. Rättens 
tillämpningsområde avgörs av B:s rättsliga ställning. Om det saknas en rättslig 
definierad relation finns det inte något att reglera. Likaså är A:s intresseområde eller 
den mekanism som begränsar agentens agerande avgörande för vad som kan 
regleras. 79  Exempelvis fondstrukturer som handhar relationen mellan 
fondandelsägare och kapitalförvaltare (fondbolag), dvs A och B, vilar till skillnad 
från associationsrätten på en kontraktsrättslig syn. Rättsförhållandet regleras enligt 
LVF i ett tänkt avtal. Fondbolaget agerar närmast som en form av uppdragstagare.80 

Agentteorin kan med det ovanstående ges olika verkan och regleras på olika sätt 
beroende på vilken relation som studeras. Intressekonflikten kan exempelvis beröra 
relationen mellan (i) aktieägare-bolagsledning, (ii) majoritetsägare-minoritetsägare, 
samt (iii) slutinvesterare-aktieägare. Kategori (i) och (ii) är två inom bolagsstyrnings-
diskursen klassiska intressekonflikter.81 Kategori (iii) är däremot inte lika tydligt 
ansluten till bolagsstyrningen eftersom den handlar om en för aktiebolaget extern 
relation, vilken förenklat påverkar institutionella investerare till skillnad från 
direktinvesterande aktieägare. A har nämligen inget primärt intresse i hur C sköter 
                                            
75 Mäntysaari 2010 s. 105. I det här sammanhanget görs en åtskillnad mellan självreglering i form av 
uppförandekoder eller genom reglering av privata aktörer och självreglering genom kontrakt. Det senare 
beskrivs av framställningstekniska skäl som en kontraktsreglering trots att den i ett vidare perspektiv utgör en 
form av självreglering och i praktiken kanske är den mest använda. 
76 Lagregler är, till skillnad från kontraktsrätten, obligatoriska och bindande för aktörerna och lämnar – i 
princip – inte öppning till att frångå de minimikrav som uppställs. En funktion med aktiebolagsrätten är att 
skapa en mer effektiv struktur för att hantera de många inneboende osäkerhetsmoment och 
informationsasymmetrier än om de hanterades genom kontrakt, se Farinha, s. 4–5 och Kraakman m.fl. s. 19–
25 och 289–290. 
77 Se 3 kap. ABL. 
78 Mäntysaari 2010 s. 105. 
79 Mäntysaari 2010 s. 105. 
80 Se Hanqvist 2008 s. 464. 
81 Se Stattin 2008 s. 65 samt Bergström och Samuelsson s. 17. 
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sin verksamhet. Däremot har A ett (ekonomiskt) intresse i B hantering av relationen 
med C. Häri kan det uppstå målkonflikter mellan såväl A och B, B och C, som A 
och C,82 vilket kan sägas utgöra det särskilda undersökningsområdet i uppsatsen.83 
För institutionella investerare kan de föregående innebära begränsningar beträffande 
möjligheten till att utöva inflytande i sina portföljbolag.84 

På bolagsstyrningens område har det, särskilt på senare tid, tillkommit ett ökat 
fokus och regleringsinitiativ som närmare tar sikte på och binder samman aktörerna 
i investeringskedjan och som behandlar eventuella målkonflikter. Denna reglering 
underställs särskilt institutionella ägare och är från ett svenskt perspektiv en ny typ 
av normreglering. 
 

3.5 Intern och extern bolagsstyrning 

Bolagsstyrningsdiskursen kan utifrån det föregående uppdelas och kategoriseras 
utefter intern bolagsstyrning respektive extern bolagsstyrning. Aktiebolagets grundproblem 
hör till de bolagsinterna intressekonflikterna. På dagens aktiemarknad ser 
förhållandena delvis annorlunda ut. Majoriteten av aktieägandet på aktiemarknaden 
består av institutionellt ägande.85 Institutionella investerare agerar som förvaltare för 
slutinvesterarna. Det skapas därför en ”förlängd” investeringskedja, i vilken den 
institutionella investeraren som registrerad aktieägare agerar mellanhand till förmån 
för slutinvesterarna. Slutinvesterarna saknar direkta förvaltningsrättigheter i 
institutionens underliggande aktietillgångar. Istället har de rätt till ekonomisk 
ersättning från institutionen. Den Berle-Meanska förklaringsmodellen som främst 
förhåller sig till frågor inom aktiebolagets gränser behöver därför kompletteras.86 
Det här förhållandet har konkretiserats i viss normgivning för institutionella 
investerare, så kallad extern bolagsstyrning. Regleringen på området för intern 
bolagsstyrning återfinns vanligtvis i aktiebolagsrätten och i kompletterande 
självreglering.87 Inom aktiebolagsrätten ställs huvudsakligen inte upp några absoluta 
skyldigheter om aktieägarengagemang. I vissa rättsordningar finns det däremot 
kompletterande regler vid sidan av de aktiebolagsrättsliga reglerna som uppställer 
vissa skyldigheter. I exempelvis USA är vissa institutioner enligt ERISA Act de facto 

                                            
82 Stattin 2010 s. 17–19. 
83 På ett teoretiskt plan kan en distinktion göras mellan aktiemarknadsbolagets ”inre liv” och dess yttre 
”ekologi” eller miljö. Det finns en skillnad mellan organismens inre och dess yttre miljö. Ett samspel sker 
dock genom organismens anpassningsbehov till sin miljö, vilket kan föranleda förändringar i organismens 
konstitution. 
84 Se kapitel 5 för en närmare redogörelse av dessa problem. 
85 SCB Aktieägarstatistik s. 4 och 6. 
86 Se Gilson och Gordon s. 863–917. Jfr avsnitt 3.4.1 och 3.4.2. 
87 Stattin 2010 s. 12. 
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skyldiga att rösta för sina aktier.88  I Sverige finns det motsatsvisa lösningar.89 
Exempelvis är den sjunde AP-fonden näst intill förbjuden att rösta för sina 
aktieinnehav och utöva inflytande enligt 5 kap. 3–4 §§ lagen om AP-fonder. 

En alternativ lösning för att uppmuntra institutionella ägares engagemang är 
införandet av självreglering för extern bolagsstyrning, så kallade förvaltarkoder. 90 
Syftet med förvaltarkoder handlar dels om att minska eventuella målkonflikter 
mellan de institutioner som förvaltar sina tillgångar på egen hand (exempelvis 
försäkringsbolag) respektive de kapitalförvaltare som har till huvuduppgift att 
förvalta andras medel (fondbolag). Dels berör det frågan om hur dessa båda aktörer 
agerar i egenskap av aktieägare i sina investeringsbolag. Genom ökade skyldigheter 
för institutionerna att redovisa hur de angriper sin roll som aktieägare finns en 
förhoppning om att institutionerna ska agera mer aktivt och långsiktigt som ägare, 
vilket ska leda till bättre övervakning och minska agentproblemet inom 
aktiemarknadsbolagen.91 Någonstans handlar det också om en strävan av att fånga 
in en mer gällande problemformulering inom bolagsstyrningsdiskursen anpassad till 
rådande förhållanden på aktiemarknaden, vari yttre faktorer så som agent-
förhållandet mellan slutinvesteraren och institutionen (mellanhanden) inräknas i 
förhållande till aktiemarknadsbolagets interna styrning.92 Beträffande styrning av 
aktiemarknadsbolagen kan fokus, internationellt sett, sägas ha övergått från ett starkt 
fokus på oansvariga och allt för opportunistiska bolagsledningar till att även 
inkludera passiva och kortsiktiga ägare.93 

Det primära tillvägagångssättet för att förbättra den externa bolagsstyrningen är 
att öka transparensen kring de strategier som institutionerna har för sina placeringar. 
Det ska i sin tur leda till att institutionerna blir mer aktiva och långsiktiga i sina 
respektive aktieinnehav. Denna målsättning tycks i stor utsträckning överensstämma 
med den övergripande utgångspunkten om aktivt ägarskap inom den interna 
bolagsstyrningen. Det är kanske en självklar konklusion eftersom de båda delarna 
kan sägas ingå i en och samma investeringskedja. Vid en överensstämmelse mellan 
de olika aktörernas agerande i investeringskedjan skapas goda förutsättningar för 
värdeskapande i aktiemarknadsbolagen. Det kan sägas vara kärnan för god 
bolagsstyrning.94 Ett problem är dock att det kan finnas en konflikt mellan de 
bakomliggande intressena, vilka å ena sidan utgörs av slutinvesterarnas sparbehov 
                                            
88 I Employee Retirement Income Securities Act (ERISA Act) framgår att privata pensionsfonder är tvingade 
att rösta i alla frågor ”that may affect the value of the plan’s investment”. Enligt Department of Labor måste 
rösträtten dock utövas ”solely in the interests of . . . and for the exclusive purpose of providing benefits to 
participants and beneficiaries”, se Søndergaard Birkmose ECFR 2014 s. 240 med vidare hänvisningar. 
89 Çelik och Isaksson s. 108.  
90 Den ledande modellen i det här avseendet är den engelska förvaltarkoden, UK Stewardship Code, vilken 
utgavs första gången 2010. Se också EFAMA:s Code for External Governance. 
91 Cheffins s. 1005. Agentproblemet är inte lika närvarande i tysk bolagsrätt (se avsnitt 3.6.3). 
92 Gilson och Gordon s. 863–864. 
93 Se exempelvis COM(2014) 213 s. 2 och KOM(2011) 164 s. 3.. 
94 Se exempelvis COM(2014) 213 samt Winter 2011 s. 1 och Stattin 2010 s. 5–6. 
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(fokus på avkastning i avsaknad av kontrollrätt) samt institutionernas förvaltnings-
modell (riskspridning) och, å andra sidan aktiemarknadsbolagens behov av 
långsiktigt riskkapital.95 Det är därför nödvändigt att närmare utreda innebörden av 
dilemmat. Först då kan frågan om den interna respektive externa bolagsstyrningen 
kan och/eller bör sammanlänkas eller särskiljas åt besvaras.96 Dessutom bör en fråga 
ställas om ökade offentliggörandekrav i praktiken kommer resultera i ett mer 
engagerat ägarkollektiv, eller om det är ett fruktlöst tillvägagångssätt.97 
 

3.6 Olika system för bolagsstyrning 

3.6.1 Allmänt 

Bolagsstyrning uppstår inte i ett vakuum utan speglas av den historiska, kulturella, 
ekonomiska och rättsliga bolagstraditionen i ett land.98 En rättsordnings system för 
bolagsstyrning karaktäriseras av ett komplex av skrivna och oskrivna regler, normer 
och praxis vilka gemensamt i denna framställning beskrivs som bolagsstyrningens 
ramverk. Generellt angivet innefattar bolagsstyrningens ramverk (i) en lagreglering i form 
aktiebolagslagen och annan anknuten lagstiftning och i övrigt bindande regler 
utgivna av lagstiftaren eller myndigheter, (ii) en självreglering, dvs regler definierade 
och övervakade av näringslivet, med ett visst eller inget inflytande från staten,99 samt 
(iii) icke-kodifierade regler och riktlinjer, normer och praxis som i stor utsträckning 
styr hur den praktiska bolagsstyrningen utövas.100 

Balansen mellan de olika normsystemen kan variera länder emellan men alla 
delar i ramverket spelar en viktig roll i hur aktiemarknadsbolag styrs i praktiken.101 
Grovt skissat har två olika system växt fram: det anglo-amerikanska respektive det 
kontinentaleuropeiska. I viss utsträckning speglar de två systemens egenskaper den 
roll aktiemarknaden har haft vid kapitalisering och finansiering av aktiebolag.102  
 

3.6.2 Den anglo-amerikanska ”aktieägarmodellen”  

3.6.2.1 Karaktäristik 

Aktiemarknaden är, och har länge varit, den primära finansieringskällan i de anglo-
amerikanska rättsordningarna och ägarstrukturen karaktäriseras av betydande 
                                            
95 Se Stattin 2010 s. 6, särskilt not 8, och Strand s. 57–59. 
96 Det är också orsaken till att jag i denna framställning valt att separera dem från varandra. 
97 Se särskilt avsnitt 4.2.2 och 4.2.3. 
98 Johanson och Østergren s. 528. 
99 Självreglering kan vara mer eller mindre obligatorisk och bindande för de aktörer som är underställda den. 
100 Lekvall (red.) s. 36–37. 
101 Lekvall (red.) s. 37. 
102 Garrido och Rojo s. 431. 
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spridning.103 I de anglo-amerikanska rättsordningarna hanteras bolagets utveckling 
av bolagsledningen under kontroll av bolagsstämman med aktieägarna som den 
definitiva intressenten (eng: shareholder-model).104 

Aktiebolaget består av en så kallad ”one-tier-board” vilket brukar beskrivas som 
en monistisk struktur. Det innebär att både exekutiva (verkställande) och icke-
exekutiva styrelseledamöter (eng: directors)105  ingår i en och samma styrelse.106 
Övervaknings-/kontrollfunktionen och den verkställande funktionen kombineras 
därmed i ett och samma bolagsorgan. Den här ”mixen” skapar integritetsproblem 
mellan styrelsen vis-à-vis den verkställande ledningen, särskilt beträffande 
intressekonflikter för styrelsens verkställande ledamöter. Teoretiskt sett har 
bolagsstämman i den monistiska strukturen en total och överordnad makt över 
styrelsen. I realiteten kan den däremot anses illusorisk på grund av det kraftigt 
spridda ägandet inom de rättsordningar som använder sig av en monistisk 
bolagsstruktur. Med få eller inga aktieägare som innehar mer än endast en bråkdel av 
aktiemarknadsbolagets totala aktier, och särskilt om de flesta aktieägare utgörs av 
institutionella ägare, är det ofta svårt att finna någon ägare villig att investera 
nödvändig tid eller pengar för att utöva ägarinflytande på ett välgrundat, effektivt 
och tillräcklig omfattande sätt. Sådana ägare tenderar att agerar mer som temporära 
aktieägare genom ett Exit-mönster snarare än med ett Voice-beteende. Det har 
beskrivits som att dessa ägare abdikerar från den genuina ägarrollen – att utöva sin 
kontrollrätt – till förmån för en ägarroll grundad helt i ekonomiska rättigheter.107 Till 
kan tilläggas att det inte i samma utsträckning som i Sverige är möjligt att utöva 
inflytande vid bolagsstämmor i USA (och i viss mån i England). Istället är det, i 
jämförelse med Sverige, vanligare att ägargrupperingar driver rättsprocesser (eng: 
Class Actions) mot styrelse och ledning som ett sätt att utöva sin ägarroll.108 
 

3.6.2.2 Den engelska modellen för bolagsstyrning 

Huvudprincipen inom den engelska bolags- och aktiemarknadsrätten är hög grad av 
transparens för aktiemarknadsbolag. 109  Som tidigare nämnts härstammar en 
                                            
103 Andelen aktiemarknadsbolag i Storbritannien i vilket en ägare innehar en aktiepost om 20 procent eller 
mer uppgår till cirka 27 procent. Motsvarande siffra för ägare med en aktiepost som överstiger 50 procent 
uppgår till cirka 5 procent, se Lekvall (red.) s. 24. Statistiken visar på är en väsentligt lägre andel än i Sverige. 
104 Jfr 3 kap. 3 § ABL. Jag kommer i denna framställning endast behandla den brittiska bolagsstyrningen 
eftersom det är den som är närmast knuten till svenska och europeiska förhållanden. Det kan kort påpekas att 
aktieägandet i USA är mer spritt än i Storbritannien samt att de huvudsakliga regelverken för bolagsstyrning 
dels återfinns i federal lagstiftning, dels i delstaternas egna lagar (ex. Delaware) samt börserna egna regelverk. 
105 ”Directors” inom det monistiska systemet är inte detsamma som styrelseledamöter i svensk rätt utan kan 
såväl utgöra VD som styrelseledamöter enligt 8 kap. ABL. Vid ett studium av komparativt slag bör därför en 
försiktighet vidtas för att inte felaktiga tolkningar ska uppstå. 
106 Se Kraakman m.fl. s. 13 
107 Jfr Lekvall (red.) s. 61. 
108 Jfr Första AP-fonden Ägarrapport 2014 s. 13. 
109 Mäntysaari 2005 s. 2. 
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reglering med olika uppförandekoder från England. Likaså är ursprunget för hur 
sådana uppförandekoder efterlevs genom en så kallad följ-eller-förklaramodell (eng: 
Comply or Explain) hämtad härifrån. Av UK Corporate Governance Code framgår att 
koden består av ett ramverk med principer, till skillnad från strikta bestämmelser. 
Aktiemarknadsbolagen ska tillämpa koden, med andra ord följa de principer som 
återfinns i koden. Om det för det enskilda bolaget i ett enskilt fall finns en alternativ 
och bättre lösning i förhållande till en regel i koden anses det motiverat att frångå 
regeln. En förutsättning för det är att en klar och tydlig förklaring lämnas av bolaget 
om anledningen till avvikelsen från kodens regler.110 Huvudprincipen om god insyn 
i aktiemarknadsbolagen hörsammas med denna lösning. Den engelska följ-eller-
förklaramodellen lägger strikta krav på bolagen att tillämpa koden korrekt medan 
den har en mjuk attityd i fråga om efterlevnaden av enskilda bestämmelser.111 
Tillsammans med börsernas egna regelverk utgör det ovanstående grunden för den 
interna bolagsstyrningen i England.112Styrelseledamöter väljs ut av en nominerings-
kommitté (eng: nomination committee) som fungerar som ett utskott inom 
styrelsen.113 Majoriteten av ledamöterna i kommittén ska vara independent non-executive 
directors.114  Dessa kan i någon mån likställas med svenska styrelseledamöter (jfr 
executive directors och VD). Konstruktionen innebär att kommitténs ledamöter blir 
så kallade insiders, eftersom de ingår i styrelsen.  
 

3.6.2.3 UK Stewardship Code 

UK Stewardship Code reglerar institutionella investerares policies för övervakning 
och engagemang i sina investeringsbolag. 115  Reglerna berör frågor om extern 
bolagsstyrning och har samma modellösning med ett följ-eller-förklarasystem som 
UK Corporate Governance Code.116 UK Stewardship Code är internationellt den 
första koden i sitt slag,117 vilket kan bero på att England är det land i omvärlden där 
andelen institutionella ägare är som störst.118 En annan orsak som kan antas ligga 
bakom förvaltarkoden är den ihållande spridningen av ägandet i bolag på den 

                                            
110 Se UK Corporate Governance Code, Comply or Explain, s. 4. 
111 Lekvall (red.) s. 40. 
112 I sammanhanget kan London Stock Exchange Listing Rules nämnas. För en beskrivning av dessa 
börsregler och den engelska bolagsstyrningen i allmänhet, se London Stock Exchange, Corporate 
Governance for Main Market and AIM Companies. 
113 Malmström s. 352. 
114 UK Corporate Governance Code p. B.2.1. 
115 FRC, The UK Approach to Corporate Governance 2010 s. 5. 
116 UK Stewardship Code, Comply or Explain s. 4. 
117 Den första upplagan tillkom 2010. Den senaste revideringen skedde 2012 vilken är den nu gällande 
förvaltarkoden. 
118 Det institutionella ägandet uppgår till cirka 90 procent av det totala börsvärdet, OECD 2011 s. 29–30 samt 
Celik och Isaksson, s. 2.  
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engelska aktiemarknaden och aktieägarnas ”hands off”-bemötande till ägarinflytande 
i aktiemarknadsbolagen.119 

Förvaltarkoden är uppbyggd utefter sju principer med tillhörande vägledning 
för de institutionella investerarna ifråga om hur de ska tolka principerna.120 I syfte 
att skydda och öka värdet för slutinvesterarna föreskriver förvaltarkoden att 
institutionella ägare bör (i) offentligt tillkännage en policy för hur man tänker 
fullgöra sitt ägar-/förvaltaransvar, (ii) ha en robust policy för hur institutionen 
hanterar intressekonflikter i sin ägar-/förvaltarstyrning, och den bör vara offentlig, 
(iii) övervaka sina investeringsbolag, (iv) fastställa tydliga riktlinjer för när och hur 
institutionen kommer trappa upp sina ägar-/förvaltaraktiviteter, (v) vara beredda att 
agera tillsammans med andra investerare när detta är lämpligt, (vi) ha en tydlig policy 
för röstning och offentliggöra sina röstningsaktiviteter, och (vii) rapportera 
regelbundet angående ägar-/förvaltarstyrning och röstningsaktiviteter. 

Förvaltarkoden kan sägas vara ett steg i utvecklingen av målsättningen om 
transparens inom den engelska bolags- och aktiemarknadsrätten. Huruvida det är en 
god lösning eller inte för att öka de institutionella ägarnas engagemang i sina 
investeringsbolag är däremot högst osäkert. 121  I det inledande målsättnings-
stadgandet till UK Stewardship Code anges att: 
 

”Stewardship aims to promote the long term success of companies in such a way that the 
ultimate providers of capital also prosper. Effective stewardship benefits companies, investors 
and the economy as a whole.122 

 

Av det ovanstående kan förvaltarkodens primära syfte sägas handla om långsiktighet 
i investeringsbolagen i kombination med slutinvesterarnas intresse. Målsättnings-
stadgandet påvisar av sin formulering ”also” möjligen en målkonflikt. Det här 
synliggör att de bakomliggande intressena, dvs å ena sidan slutinvesterarens intresse 
i avkastningen och å andra sidan aktiemarknadsbolaget behov av ”långsiktigt 
kapital”, inte är eller behöver vara i överensstämmelse. Det kan därför ifrågasättas 
vilka positiva effekter som kan uppnås genom förvaltarkodens regler. Eftersom 
regleringen inte är bindande utan grundar sig i följ-eller-förklaramodellen kan frågan 
också ställas vilken verkan koden i praktiken får.123  I investeringskedjan torde 
slutinvesterarna vara primära intressenter. Deras intresse om riskjusterad maximal 
avkastning bör därför vara ledande i tolkningen av institutionens agerande. Från ett 
agentteoretiskt perspektiv är det institutionen som är agent och slutinvesteraren 

                                            
119 Cheffins s. 1004–1005. 
120 UK Stewardship Code s. 6–10. Regleringstekniskt liknar tillvägagångssättet med en regel och efterföljande 
förklaring den modell som börserna använder sig av i sina regelverk för emittenter. 
121 Se Roach s. 463–493, Cheffins s. 1004–1025 samt Søndergaard Birkmose ECFR 2014, s. 214–257. 
122 UK Corporate Governance Code, Stewardship and the Code p. 1. 
123 Se avsnitt 4.1.3.1 där det framgår att efterlevnaden av den engelska förvaltarkoden är bristfällig. 
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principal. Slutinvesterarna är beroende av hur väl institutionerna hanterar sin 
förvaltning av deras medel. Skyddsintresset torde i första hand därför vara att värna 
om slutinvesterarna, trots att det inte kan tas för givet vid en utläsning av 
målsättningsstadgandet. Följaktligen bör denna utgångspunkt kunna ges ett 
tolkningsföreträde vid en tillämpning av de sju principer som återges i 
förvaltarkoden. Visst stöd för det bör kunna inhämtas genom den regleringstekniska 
lösning som skapats mellan förvaltarkoden och UK Corporate Governance Code. I 
den tidigare agerar institutionen agent, i den senare agerar de som principal. I 
huvudsak överlämnas därför frågor om institutionernas intressekonflikt med 
bolagsledningen utanför förvaltarkoden. Institutionernas ”rättigheter” regleras 
istället på området för intern bolagsstyrning. 
 

3.6.3 Den kontinentaleuropeiska ”intressentmodellen” 

Den kontinentaleuropeiska bolagsstyrningen, med den tyska som förgrundsfigur, 
präglas av andra strukturer och avvägningar än den angloamerikanska. Företagen 
söker i högre utsträckning finansiering från banker genom lån istället för att söka sig 
till aktiemarknaden vid kapitalbehov.124 Det har gett upphov till olika intressenter 
(eng: stakeholders) så som anställda, samhället och andra borgenärer vid sidan av 
aktieägarna givits ett visst utrymme som uttolkare av vad som anses vara ”bolagets 
bästa” 125 . Skyddsregler för minoritetsaktieägare och kreditgivare regleras i stor 
uträckning i lagstiftning istället för i självreglering.126 

Tyska publika aktiebolag Aktiengesellschaften (AG), vilka är de bolag som kan 
noteras, har tre bolagsorgan: Vorstand, Aufsichtsrat och Hauptversammlung.127 
Förhållandet mellan organen är inte hierarkiskt uppbyggt och deras funktioner är 
skilda enligt Aktiengesetz (AktG). Bolagsorganens ställning prövas endast med stöd 
i AktG-regler vilket återspeglar den strikta funktionsfördelning som tysk AG-rätt 
uppställer för AG-bolag. Ett annat karaktärsdrag för tysk rätt är den paritet, i 
motsats till hierarki, som råder mellan bolagsorganen (paritetsdoktrinen). I korthet 
innebär det att organen innehar en självständig ställning gentemot varandra vilket 
syftar till att ge organen utrymme att agera till förmån för olika intressenter och 
samhällsintressen vid sidan av aktieägarna. Strukturen klassificeras därför som 
”intressentmodellen.128 I ett AG är styrelsen sammansatt som en ”dual-tier board” 

                                            
124 Garrido och Rojo s. 431. 
125 Jfr Deutscher Corporate Governance Kodex p. 4.1.1 och 4.3.3 där det stadgas att den verkställande 
styrelsen ska se till bolagets intresse i första hand, inte aktieägarnas. 
126 Mäntysaari 2005 s. 4. 
127 De privata aktiebolagen, vilka inte är föremål för den här behandlingen i den här uppsatsen, utgör 
Gesellschaft mit beschränkter (”GmbH”) och regleras i Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (”GmbHG”). 
128 SOU 2004:47 Bilaga 3 s. 12 och Stattin 2008 s. 78–79. 
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vilket innebär att det finns två styrelser. En av styrelserna utgör det övervakande 
bolagsorganet Aufsichtsrat i vilken det sitter oberoende styrelseledamöter. Den 
andra styrelsen Vorstand utgör det verkställande organet i bolaget. De två 
styrelserna är separerade i förhållande till varandra. Aufsichtsrat tillsätter, ger råd 
och övervakar Vorstand samt är inblandade i beslut av avgörande betydelse för 
bolagets verksamhet. Den här strukturen brukar beskrivas som en dualistisk 
bolagsstruktur. I bolagsstyrningssammanhang aktualiseras paritetsdoktrinen särskilt i 
frågan om Hauptversammlungs begränsade möjligheter att utöva inflytande i 
bolaget, vilket primärt avgränsas till frågor om tillsättning av oberoende ledamöter i 
Aufsichtsrat och antagande av bolagets årsredovisning.129 Vorstands långtgående 
beslutanderätt i fråga om bolagets förvaltning tydliggör också denna struktur med 
relativt begränsade inflytandemöjligheter för aktieägarna genom Hauptversammlung 
och Aufsichtsrat.130 Härutöver stipuleras det att varje aktie berättigar till en röst, 
inget annat. Det är inte tillåtet att utge preferensaktier, röstlösa ”golden shares” eller 
ange begränsningar avseende maximal rösträtt.131 

Den tyska koden för bolagsstyrning Deutscher Corporate Governance Kodex är 
lagstadgad till skillnad från den engelska och svenska koden enligt § 161 (1) 
(Corporate Governance Codex Declaration) i AktG.132 Deutscher Corporate Governance 
Kodex är delvis uppbyggd utefter ett liknande system med följ-eller-förklara som sin 
engelska motsvarighet, UK Corporate Governance Code. Den behandlar endast 
frågor om intern bolagsstyrning. Däremot skiljer den sig åt regleringstekniskt, med 
bland annat återgivning av motsvarande aktiebolagslagstiftning.133 

Den tyska kodens följ-eller-förklarasystem utmärker sig, i förhållanden till sin 
engelska motsvarighet, i två avseenden. Som nämnts ovan är koden först och främst 
inkorporerad i lag. Av § 161 (1) AktG framgår det att den exekutiva (Vorstand) och 
den övervakande styrelsen (Aufsichtsrat) i noterade bolag årligen ska tillkännage att 
de har efterlevt och kommer att efterleva kodens rekommendationer eller vilka 
rekommendationer som inte har eller kommer att tillämpas och motivering till 
avvikelsen. Deklarationen ska finnas permanent tillgänglig för allmänheten på 

                                            
129 Det finansieringsmönster som karaktäriseras i Tyskland med banken som viktig finansieringskälla för 
aktiebolaget återspeglas i det här förfarandet eftersom det är vanligt att bankerna är representerade i 
Aufsichtsrat, se Johanson och Østergren s. 536. 
130 Gilson s. 60–61 och Deutscher Corporate Governance Kodex 2014, 1 Foreword s. 1–2. 
131 Deutscher Corporate Governance Kodex p. 2.1.2. I Sverige är det vanligt att noterade bolag har aktier 
med olika röstvärden för vilka röstvärdesskillnaden enligt 4 kap. 5 § ABL kan uppgå till 1–1/10.  
132 Koden adresserar såväl noterade som onoterade bolag med möjlighet till notering, dvs AG-bolag, se 
Deutscher Corporate Governance Kodex, 1, Foreword s. 2. 
133 I detalj är koden uppdelad utefter tre olika delar vilka noterade bolag ska tillämpa på olika sätt: (i) 
Rekommendationer vilka är markerade med ordet ”ska” som bolag kan avvika från men då blir skyldiga att 
årligen offentliggöra och däri rättfärdiga avvikelsen enligt principen om följ-eller förklara. (ii) Förslag som är 
markerade med ordet ”bör” vilka bolag kan avvika från utan krav om något offentliggörande eller någon 
motivering till avvikelsen. (iii) Övriga delar i koden vilka inte är markerade med dessa termer och som 
innehåller beskrivningar av lagregler och lagförklaringar, se Deutscher Corporate Governance Kodex, 1 
Foreword s. 2. 
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bolagets hemsida enligt § 161 (2) AktG.134 För det andra behöver tyska bolag 
publicera ett separat Compliance Statement vid sidan av sin bolagsstyrningsrapport i 
vilka de anger sina avvikelser från kodens rekommendationer.135 

Av det ovanstående kan det konstateras att den tyska modellen karaktäriseras av 
fokus på andra intressenter vid sidan av aktieägarna, vilket görs gällande i 
paritetsförhållandet mellan bolagsorganen. Därför skapar systemet inte samma 
distans mellan bolagsledningen och aktieägarna som i de anglo-amerikanska 
företagen.136 Med aktieägarnas begränsande inflytande blir agentproblematiken inte 
lika påtaglig i intressentmodellen. En ytterligare aspekt som bör framhävas är den 
regleringsteknik som återfinns inom tysk bolagsstyrning med en lagstadgad kod för 
bolagsstyrning. Möjligen finns det ur ett svenskt perspektiv överväganden från 
regelstrukturen i den tyska modellen som kan vägas in vid en implementering av 
2014 års förslag från EU-kommissionen.137 

Det institutionella ägandet på den tyska aktiemarknaden uppgår till cirka 35 
procent av det totala ägandet. Det är en väsentligt lägre andel i jämförelse med både 
svenska och engelska ägandeförhållanden. 138 Den tyska självregleringen för 
institutionella ägares externa bolagsstyrning är begränsad. 2005 lämnades ett förslag 
till en tysk förvaltarkod för fondbolag, i vilken det rekommenderades att fondbolag 
skulle publicera en egen ägarpolicy. Den tyska koden för fondbolag stannade dock 
vid ett förslag.139 Vad som idag närmast liknar det förslaget men som är mycket mer 
begränsat i frågor om extern bolagsstyrning är Voluntary code of conduct of the German 
Association for Investment and Asset Management.140 
  

3.6.4 En universellt tillämplig bolagsstyrningsmodell? 

EU:s bolag- och aktiemarknadsrätt härstammar i stora delar från den engelska 
respektive den tyska rättsordningen.141 Systemen för kapitalisering av aktiebolag har 
påverkat bolagens olika strukturer och skilda regleringar. Viktigt att ta med sig från 
det ovanstående är att det inte finns något juridiskt-universellt tillämpligt ramverk 
för alla stater. De idéer som formar ett visst system för bolagsstyrning behöver 

                                            
134 Det bör tilläggas att det tidigare inte krävdes någon motivering till avvikelsen men att så är fallet idag. Den 
tyska koden beskrevs därför som en ”Comply or disclose”-modell. Det var dock vanligt att bolag, på grund av 
egenintresse, i praktiken angav motiveringar till avvikelser oavsett regleringens utformning. 
135 Seidl, Sanderson och Roberts avsnitt 5.1. 
136 Nachemson-Ekwall s. 13–14. 
137 Se avsnitt 3.6.3 och 4.2.5. 
138 I England uppgår det institutionella ägandet till ca 90 procent och i Sverige till ca 86 procent av det totala 
ägandet på aktiemarknaden. Vid en internationell jämförelse hamnar Tyskland i bottenskiktet i fråga om 
andelen institutionellt ägande på aktiemarknaden, statistik daterad år 2009, se OECD 2011 s. 29–30. 
139 OECD 2011 s. 117 med hänvisning till not 5 (s. 128). 
140 OECD 2011 s. 117–118. 
141 Mäntysaari 2005 s. 2. 
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nödvändigtvis inte fungera i ett annat. 142  Vid EU:s harmoniseringsåtgärder på 
aktiebolags- och aktiemarknadsrättens område är den normativa och strukturella 
konflikten ständigt närvarande. I Kontinentaleuropa debatteras det exempelvis om 
hur minoritetsaktieägare ska ges skydd mot starka kontrollaktieägare och hur 
styrelsen ska ges den oberoende ställning som krävs för att arbeta för ”samtliga 
aktieägares intresse”. 143  De bolagsstyrningskoder som är utarbetade efter den 
engelska följ-eller-förklaramodellen har inte visat sig fungera som önskat i 
Kontinentaleuropa där bolag med dominerande aktieägare fritt kan välja om de vill 
använda styrmodellen eller inte.144 Inom den europeiska bolags- och aktiemarknads-
rätten sker dock mer eller mindre en förskjutning från den kontinentaleuropeiska till 
den anglo-amerikanska modellen. Samtidigt ökar EU:s harmoniseringsåtgärder på 
områdena. Den huvudsakliga principen inom den engelska bolags- och aktie-
marknadsrätten är hög grad av offentliggörande.145 Systemförskjutningen har därför 
påverkat det EU-rättsliga landskapet och 2014 års förslag om ökade krav på insyn 
och transparens i institutionella investerares portföljförvaltning är ett träffande 
exempel på det.146 
 

3.7 Den svenska modellen för bolagsstyrning 

3.7.1 Det svenska ägandet – då och nu 

Det finns idag cirka 450 000 privata och publika aktiebolag i Sverige. Av dem är 
cirka 1 000 stycken publika aktiebolag.147 Av dem har cirka 265 publika aktiebolag 
aktier som är föremål för handel på de reglerade marknaderna (NASDAQ OMX 
Stockholm och Nordic Growth Market ”NGM”) i Sverige.148 

Internationellt sett är det svenska ägandet koncentrerat till ett antal 
familjegrupperingar eller andra konstellationer. Cirka 67 procent av de noterade 
bolagen har ägare med ett innehav som motsvarar 20 procent eller mer i bolaget.149 

                                            
142 Mäntysaari 2005 s. 10. 
143 Nachemson-Ekwall s. 52. Jfr 4 kap. 1 § och 8 kap. 41 § ABL. 
144 Nachemson-Ekwall s. 52. 
145 Mäntysaari 2005 s. 2. 
146 Denna förskjutning har kritiserats av Europaparlamentet, se avsnitt 4.1.3.3.  
147 Publika och privata aktiebolag regleras enligt 1 kap. 7–8 §§ ABL. 
148 Statistik från januari 2014, se Skog och Sjöman s. 247. De reglerade marknaderna klassificeras som börser 
enligt 1 kap. 5 § p. 3 VpmL. Till den här statistiken tillkommer ett antal publika bolag noterade på de svenska 
oreglerade marknaderna, så kallade handelsplattformar eller MTF:er (Multilateral Trading Facilities), från vilka 
det saknas tillgänglig statistik. Handelsplattformarna definieras rättsligt i 1 kap. 5 § p. 12 VpmL. De svenska 
handelsplattformarna utgörs idag av Nasdaq OMX (First North), NGM (Nordic MTF) samt Aktietorget. Se 
Finansinspektion, Börser och aktiehandel. 
149 Lekvall (red.) s. 24. Jfr också OECD Corporate Governance Factbook där det framgår att 64 procent av 
en ägare i de svenska noterade bolagen innehar en aktiepost om minst 25 procent (s. 11). Den här statistiken 
avser alla typer av ägare, dvs både direkt och institutionellt ägande. 
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Statens ägande är också signifikant.150 I mitten av 1800-talet utgjorde de flesta 
aktiebolag nya stora industrier. Aktiebolaget som form valdes för att aktieägarna 
skulle kunna begränsa sitt personliga ansvar. Samtidigt tilltalades industrierna av 
möjligheten till rösträtt vilket innebar att grundarna fortfarande kunde utöva den 
exekutiva makten. 151  Senare breddades ägandestrukturen. Stora företags-
sammanslutningar bildades i koncernform vilket lade grunden för det i Sverige 
karaktäristiska systemet med stora företag, styrda av en eller en mindre grupp 
kontrollaktieägare.152 Genom 1895 års ABL infördes regler om röstning och beslut 
vid bolagsstämman för att säkra majoritetsägarnas intressen.153 I 1944 års ABL 
tillkom regler om skydd för bolagets minoritetsaktieägare. Begränsningar för 
aktieserier med allt för stora röstvärdesdifferenser infördes också som en 
skyddsregel för aktieägarna.154 

I och med globaliseringen och finansmarknadernas framväxt har såväl 
ägarstrukturen som aktiebolagsrätten delvis förändrats. Sedan 1980-talet har 
omsättningen av aktier drastiskt ökat och företag söker i stor utsträckning riskkapital 
genom notering och emissioner på aktiemarknaden. 155 I ljuset av aktiemarknadens 
intåg är 2005 års ABL i hög grad en produkt av EU-rättslig påverkan. 156 
Aktieägandet har samtidigt globaliserats och utländska ägare står idag för 40 procent 
av det totala aktieinnehavet på svenska marknadsplatser.157 

Det institutionella ägandet är betydande på den svenska aktiemarknaden och 
uppgår idag till hela 86 procent av det totala aktieinnehavet på svenska 
marknadsplatser.158 Av det följer att de svenska hushållen idag direktäger aktier på 
aktiemarknaden i en väldigt liten omfattning till förmån för indirekta ägandeformer 
(sparande) genom institutionernas förvaltning.159 

Till skillnad från de svenska industriella ägarna hävdar vissa att institutionerna 
agerar annorlunda, ofta med ett större fokus på kursstegringar och kortsiktiga 
innehav istället för beslut grundade på långsiktigare strategier och aktieinnehav. Det 
har i sin tur förskjutit den maktbalans som den svenska aktiebolagsrätten vilar på – 
dvs aktiva kontrollägare. Kritikerna menar att passiviteten och kortsiktigheten leder 

                                            
150 OECD Corporate Governance Factbook s. 11. 
151 Härutöver hade bankerna en viktig position som finansiärer till aktiebolagen under denna period, se 
Sandström s. 47. 
152 Kontrollägare på den svenska aktiemarknaden består till stor del av investmentbolag och familjeägda 
koncerner, se Ekdahl s. 363–365. 
153 Bland annat infördes sanktionsregler om klander av bolagsstämmobeslut samt skadeståndsansvar för 
styrelseledamöter, Sandström s. 48–49 och 52. 
154 Sandström s. 50–51. 
155 Sandström s. 52–53. 
156 Afrell och Jansson s. 91. 
157 SCB Aktieägarstatistik s. 4 och 6. 
158 SCB Aktieägarstatistik s. 6. Det innefattar innehav av såväl svenska som utländska institutioner. 
159 Se SOU 2004:47 s. 14. Framträdande aktörer inom denna sektor är försäkringsbolagen, AP-fonderna samt 
olika aktiefonder, se Sandström s. 54. 
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till en allt för betydande handlingsfrihet för aktiemarknadsbolagens ledningar.160 
Skog och Sjöman menar att svenska institutioner är relativt delaktiga i styrningen i 
sina investeringsbolag i förhållande till sina utländska motsvarigheter. 161  Viss 
sanning finns säkerligen i det påståendet men jag vill för egen del lägga till en viss 
reservation häremot. De svenska institutionerna kan visserligen klassificeras som 
aktiva i sina svenska investeringsbolag. Det är däremot mer tveksamt om samma 
slutsats kan framföras beträffande innehav i utländska investeringsbolag.162 Möjligen 
beror det på en form av home-country bias. Det innebär att skillnader i olika 
rättsordningars system för bolagsstyrning, oavsett vilka rättigheter som ägaren de 
facto har att tillgå beträffande inflytandemöjligheter, generar en form av ”mental 
barriär” för institutionen att agera som aktiv ägare. Istället är det troligt att 
institutionen föredrar en roll som aktiv ägare i sina inhemska innehav. Närheten till 
objektet blir avgörande. Det här gäller rimligen oavsett under vilken rättsordning 
institutionen är hemmahörande.163 Det kan tilläggas att särskilda svårigheter kan 
föreligga för utländska investerare att delta aktivt i svenska aktiemarknadsbolag på 
grund av kontrollägarstrukturen vilken kan blockera möjligheten till institutionellt 
inflytande.164 Av den anledningen är det enligt min mening lämpligt att inte allt för 
kategoriskt framställa svenska institutioner som särdeles engagerade i sin ägarroll i 
förhållande till utländska motsvarigheter. Det är däremot rimligt av kostnadsskäl att 
inte vara aktiv i utländska bolag eftersom aktieposterna i dessa bolag ofta är små i 
jämförelse med de svenska.165 

 

                                            
160 Sandström s. 54. Utan avsikt att närmare analysera den kritiken i det här avsnittet kan det konstateras av 
nytillkommen statistik att de svenska aktiemarknadsbolagen till stor del fortfarande består av en eller ett fåtal 
större aktieägare. Cirka två tredjedelar av aktiemarknadsbolagen har åtminstone en aktieägare vilken innehar 
en aktiepost som minst uppgår till 20 procent av det totala röstetalet i bolaget. En sjättedel av 
aktiemarknadsbolagen har också ägare som innehar 50 procent eller mer av rösterna, se Lekvall (red.) s. 24. 
161 Skog och Sjöman s. 248. 
162 Vid en genomgång av ett antal av de större institutionernas bolagsstyrningsrapporter har jag för egen del 
svårt att klassificera institutionerna som aktiva ägare. Exempelvis Swedbank Robur deltog i 61 valberedningar 
samt närvarade vid totalt 184 bolagsstämmor 2013 (års- och extra bolagsstämmor inkluderat). Viktigt att 
notera i sammanhanget är att fondbolaget dagligen förvaltar aktieinnehav i mellan 2000–3000 bolag. (Det bör 
tilläggas att Swedbank Robur fullmaktsröstat i flertalet bolag vilket i vissa utländska bolag i princip är det enda 
sättet att agera på en bolagsstämma). Fösta AP-fonden röstade i 231 av cirka 2000 innehav, se avsnitt 
5.3.4.11. Ett deltagande eller röstande i cirka en tiondel av bolagens stämmor är kan svårligen klassificeras 
som aktivt ägande i snäv mening. En ändrad klassificering skulle därför vara nödvändig. En lämplig 
utgångspunkt kan därför vara att benämna detta som institutionellt aktivt/passivt ägande för skapa en mer korrekt 
verklighetsbeskrivning. I denna modell bör vid sidan av Voice- också Exit-strategier värderas som aktivitet (se 
avsnitt 5.2.6). Ett problem med den svenska ägarbeskrivningen är att den särskilt hänför sig till aktiebolagets 
och inte aktiemarknadsbolagets förutsättningar. Förebilden för den svenska ägarrollen är i hög grad centrerad 
till kontrollägaren. Därför har ingen tydlig separation mellan olika ägarkategorier gjorts. Avsaknaden av en 
sådan diskussion uppdagas i viss mån i SOU 2004:47 s. 177–198. Frågan bearbetas där på ett föredömligt sätt 
men når inte hela vägen fram i fråga om att tydligare definiera hur ”aktivitet” inom olika ägarkategorier kan 
förstås. Innebörden i Koden kan till och med ses som en utsträckning av den grundval som ABL bygger på 
(se Koden avsnitt 5, Kodens innehåll och form, s. 5). Se också Ekdahl s. 381. 
163 Melis s. 13. 
164 Se Dahlquist, Pinkowitz, Stulz, och Williamson s. 109 samt Strand s. 9. 
165 En utveckling av resonemanget återfinns i kapitel 5. 
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3.7.2 Allmänt om karaktäristiken i aktiebolagslagen och Koden 

Regleringen av den svenska modellen karaktäriseras av stora möjligheter till 
ägarinflytande och påför inte aktieägarna (institutionella eller andra) några 
principiella skyldigheter att utöva sin förvaltningsrätt. I Sverige är det närmast en 
självklarhet att det är ägarna som styr och har kontrollen över företaget. 166  I 
förarbetena till ABL återges att regelverket bör främja en aktiv ägarfunktion,167 samt 
att det är av stor betydelse att den yttersta beslutanderätten i bolagen är placerad hos 
ägarna så som risktagare.168 Dessutom har det uttalats att: 
 

”På flera håll i världen diskuteras om man lagstiftningsvägen bör tvinga institutionella ägare att 
utöva rösträtt för aktierna i sin portfölj. Detta vore enligt vår mening fel väg att gå.”169 

 

I enlighet med den svenska modellen syftar Koden regleringstekniskt till att skapa 
fördelaktiga förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande ägarskap vilket ska 
motverka passivitet. Koden ställer inte upp några skyldigheter för aktieägarna att 
engagera sig i aktiemarknadsbolaget,170 utan det är helt upp till aktieägaren själv att 
avgöra om den vill utöva sin rösträtt eller inte. 

I förarbetena till ABL har det uttalats att lagens underliggande syfte om vinst-
maximering närmast förknippas med den aktieägarcentrerade anglo-amerikanska 
modellen. Regleringen är alltså centrerad till aktieägarnas vinstintresse.171 I SOU 
2004:47 var både aktieägar- och intressentmodellen uppe för diskussion. 
Förtroendekommissionen framförde att den svenska modellen för bolagsstyrning 
och aktiebolagslagen är föremål för den anglo-amerikanska modellen.172 Det är 
korrekt i den meningen att den svenska modellen är uppbyggd utefter en tydlig 
                                            
166 Henrekson och Jakobsson s. 5. I Tyskland räknar man inte längre ett AG som en persongemenskap 
(Personengemeinschaft; universitas personarum) utan som en kapitalgemenskap (i likhet, med exempelvis 
investeringsfonder och kanske stiftelser) (Sachen-/Kapitalgemeinschaft; universitas rerum). Med ett sådant 
perspektiv blir saker klarare. Notera att det enligt 2 kap. 1 § ABL räcker med en grundare och en ägare för ett 
aktiebolag. Så är inte fallet för handelsbolag (1 kap. 1 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag). Ett 
aktiebolag är därför inte i någon meningsfull betydelse en ”association” annat än möjligen som en 
sammanläggning av kapital. Detta överensstämmer mindre väl med ABL:s reglering som på många sätt 
förutsätter att aktieägarna är aktiva i bolaget liknande handelsbolagsmodellen. 
167 Prop. 1997/98:99 s. 74–75. 
168 SOU 2004:47 s. 187. 
169 SOU 2004:47 s. 185. Förtroendekommissionen uttalar vidare att ”[a]lla institutionella ägare har inte 
realistiska möjligheter att skaffa sig de resurser som behövs för att på ett informerat sätt delta i 
bolagsstämmans beslutsfattande, och för vissa typer av institutioner vore detta inte någon naturlig uppgift. 
Det är enligt vår mening heller inget principiellt negativt att olika kategorier av ägare har olika syn på sitt 
ägande och utövar ägarrollen på olika sätt.” (s. 185). 
170 Skog och Sjöman s. 253. För de fondbolag vilka är medlemmar i Fondbolagens förening finns det däremot 
vissa regler och riktlinjer om skyldigheter för fondbolagen om att upprätta en ägarpolicy för sin 
portföljförvaltning. Det utvecklas nedan i avsnitt 5.3.2. 
171 Detsamma återspeglas också i Kodens övergripande syftesformulering där det framgår att ”[g]od 
bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. 
Förtroendet hos befintliga och potentiella investerare för att så sker är avgörande för deras intresse av att 
investera i bolagen. Därigenom tryggas näringslivets riskkapitalförsörjning.” (se Koden, 1 Syfte). 
172 SOU 2004:47 s. 163–166. 
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hierarki mellan bolagsorganen med aktieägarna genom bolagsstämman som yttersta 
beslutsfattare. Vid ett närmare studium av den svenska modellen finns det dock ett 
antal särdrag som skiljer den från det anglo-amerikanska systemet. Den svenska 
modellen kan därför, i förhållande till de monistiska och dualistiska systemen, 
beskrivas som en tredje modell för bolagsstyrning.173 
 

3.7.3 Funktionsfördelningen i aktiebolagslagen 

Av ABL framgår det att bolagstämman, styrelsen och VD:n samt revisorn utgör 
bolagsorgan vilka legalt sett tilldelats vissa funktioner. 174  Bolagsorganen är 
begränsade till att handha de uppgifter som de enligt funktionsfördelningen i ABL 
blivit tilldelade. Av 8 kap. 4 § ABL framgår att styrelsen är det organ som svarar för 
bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Av bestämmelsen 
framgår att aktieägarna delegerat den operativa beslutsmakten till styrelsen vilken 
utses av aktieägarna enligt 8 kap. 8 och 47–48 §§ ABL. I aktiemarknadsbolag 
delegerar styrelsen den löpande förvaltningen vidare till en VD i enlighet med 8 kap. 
27, 29 och 50 §§ ABL.175 Genom bolagstämman har aktieägarna avhänt sig ansvaret 
och rättigheten att erhålla löpande information från samt delta i driften av den 
operativa verksamheten och ekonomiska förvaltningen.176  Gränsdragningen här-
emellan avgörs av bolagsstämmans exklusiva kompetens. En regel i ABL som anger 
att bolagsstämman har beslutanderätt i frågan påvisar bolagsstämmans exklusiva 
kompetens och därmed också kompetensfördelning mellan stämman och 
styrelsen. 177  Den exklusiva kompetensen beskriver en hierarki bolagsorganen 
emellan vilken framgår vid en läsning e contrario av 8 kap. 41 § 2 st. ABL vari 
stämmans anvisningsrätt och styrelsens lydnadsplikt stadgas.178 Av vissa uttalanden 
från AMN är det möjligt att intolka ett visst ytterligare handlingsutrymme för 
aktieägarna i aktiemarknadsbolag, så kallad oskriven bolagsstämmokompetens. Det 
handlar om sådana ingripande beslut som bör tillkomma bolagsstämman trots att 
det saknas stadgande om det i ABL.179 Det här utgör grunden för ägarinflytande på 
aktiemarknaden. Från ett ägarperspektiv finns det således goda möjligheter att utöva 
ett relativt stort inflytande i svenska aktiemarknadsbolag. 
 

                                            
173 Skog och Sjöman s. 253–254. 
174 Stattin 2008 s. 80–81. 
175 Det följer av 8 kap. 27 § att någon VD inte behöver tillsättas i ett privat bolag. Vid en sådan situation är 
det istället styrelsen som övertar ansvaret för den löpande förvaltningen. 
176 Bergström och Samuelsson s. 70. 
177 Bergström och Samuelsson s. 70. 
178 Enligt Stattin framgår likaså stämmans överordnande ställning gentemot styrelsen av allmänna 
associationsrättsliga principer, se Stattin 2008 s. 83–84. 
179 Se Stattin 2008 s. 144–148 med vidare hänvisningar samt Båvestam s. 254–258. 
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3.7.1 Något om kontrollmakt och minoritetsskydd 

Av det föregående framgår det att bolagsstämman med stöd av den (o)skrivna 
bolagsstämmokompetensen har goda inflytandemöjligheter. När det handlar om 
minoritetsskydd är styrelsen och bolagsstämman förbjudna enligt generalklausulerna 
i 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL att vidta några åtgärder som är ägnad att ge 
otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller 
någon annan. Inte heller åtgärder som strider mot ABL, tillämplig lag om 
årsredovisning eller bolagsordningen får vidtas av styrelsen. De här restriktionerna 
utgör det grundläggande skyddet för aktieägarna. Som en generell regel fattas beslut 
vid bolagsstämman med enkel majoritet enligt 7 kap. 40 § ABL. För minoritets-
aktieägarna kan de särskilt kvalificerade majoritetskrav som uppställs för vissa beslut 
sägas karaktärisera minoritetsskyddet i den svenska modellen. Exempelvis beslut om 
aktierelaterade incitamentsprogram är enligt 16 kap. 2 och 8 §§ ABL endast giltiga 
om de biträtts av nio tiondelar av både de avgivna rösterna samt de aktier som är 
företrädda vid bolagsstämman. Dessa regler kontrasterar bland annat de 
röstvärdesskillnader som återfinns i de flesta aktiemarknadsbolag och utgör ett 
starkt skydd för minoritetsaktieägare. En risk med en starka kontrollägare och en 
förhållandevis svag bolagsledning är det att kontrollägaren har större möjlighet att 
styra verksamheten utefter sina intressen.  
 

3.7.2 Koden och valberedningsinstitutet 

Efter att den första svenska Koden presenterades den 16 december 2004 fick 
Sverige en samlad kod för intern bolagsstyrning för aktiemarknadsbolag. 180 
Följdriktigt med vad lagstiftaren uttalat om den svenska ägarrollen anges det i 
Koden att med ”aktieägarnas aktiva stämmodeltagande främjas en väl avvägd 
maktbalans mellan ägare, styrelse och bolagsledning.”181 

Koden innehåller ett principiellt intressant inslag – valberedningsinstitutet. 
Valberedningen är något som särskiljer Koden, och den svenska modellen, från sina 
motsvarigheter i England och Tyskland.182 Valberedningen kan sägas utgöra en typ 
av ”bolagsorgan” för aktiemarknadsbolag, vid sidan av de fyra bolagsorganen 

                                            
180 De huvudsakliga källorna till Koden är SOU 2004:46 (det ursprungliga kodförslaget), SOU 2004:130 
(Kodens slutliga version av den första kodupplagan 2004) samt i viss mån SOU 2004:47 och den 
remissdokumentation som presenterades i samband med dessa förarbeten. Som källor till de nya upplagorna 
2008 och 2010 av Koden kan Kollegiet för svensk bolagsstyrnings förslag och rapporter beträffande 
förändringarna också läggas till, se Svernlöv s. 5 med vidare hänvisningar. Efter revideringen 2008 breddades 
dess tillämpningsområde till alla aktiemarknadsbolag, dvs svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på 
någon av de reglerade marknaderna NASDAQ OMX Stockholm eller NGM, Kristiansson 2011 s. 151–152. 
181 Koden, 1 Ägarrollen s. 9. 
182 Se avsnitt 3.6.2.2 samt Deutscher Corporate Governance Kodex 2014 p. 5.3.3. I Tyskland utgör 
nomineringskommittén ett utskott inom den övervakande styrelsen. 
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reglerade i ABL.183 Som ovan beskrivits är den grundläggande regeln enligt ABL att 
bolagsstämman utser styrelsens ledamöter. Medan ABL uttryckligen reglerar valet av 
ledamöter är den tyst om själva nomineringsprocessen av kandidater till kommande 
styrelseposter. För aktiemarknadsbolag hanteras den här processen istället genom 
Kodens reglering av valberedningen. Bolagsstämman utser valberedningens 
ledamöter eller anger hur dessa ska utses.184 Majoriteten av ledamöterna ska vara så 
kallade outsiders. De ska alltså inte ingå i bolagets styrelse eller ledning.185 Vidare ska 
minst en ledamot vara oberoende gentemot den röstmässigt största ägaren eller 
ägargrupperingen.186 Eftersom styrelserepresentation är en viktig del för ägarens 
inflytande skapar valberedningsinstitutet vissa utökade möjligheter för mindre (ofta 
institutionella) aktieägare att delta i nomineringsprocessen till styrelsen. Härutöver 
uppstår inte samma typ av beroendeförhållande, eller insiderproblem, som vid 
faktisk styrelserepresentation. Därför utgör valberedningen en viktig del i de 
institutionella ägarnas möjligheter att utöva inflytande utan att allt för stora 
svårigheter uppkommer vid ett eventuellt utträde ur bolaget till förmån för andra 
investeringar.187 Insidersituationen kan dock i praktiken inte anses helt utraderad. 
De som deltar i valberedningen närmar sig rimligen bolaget och möjligen kan 
personella gemenskaper skapas, och informationsutbyte ske, mellan valberedningens 
ledamöter och styrelseledamöterna vilket smittar av sig på de som utgör outsiders.188 
Detta förhållande är möjligen svårt att ”reglera bort” men en viss försiktighet bör 
intas till valberedningens ledamöter som outsiders. 
 

3.7.3 Principen om följ-eller-förklara och något om sanktioner 

Kodens regler är inte tvingande utan de följer principen om följ-eller-förklara. 
Koden anger en norm för god bolagsstyrning vilken är högre än motsvarande 
(minimi)regler i ABL. Kodens bestämmelser behöver däremot inte strikt följas utan 

                                            
183 Se Kodens inledande beskrivning under avsnitt, 2 Val och arvodering av styrelse och revisor s. 14 samt 
Stattin 2008 s. 287. 
184 Koden p. 2.2. 
185 Koden p. 2.4. Det är tillåtet för styrelseledamöter att ingå i valberedningen men de får inte representera en 
majoritet och en enskild styrelseledamot får inte vara ordförande i valberedningen. I praktiken deltar ofta 
styrelseordföranden i valberedningen, dock inte som ordförande, se Skog och Sjöman s. 261. De 
oberoendekriterier som uppställs för ledamöterna i valberedningen handlar i stort om att personen ifråga inte 
ska ha haft någon anställning (som VD eller på annat sätt), uppburit någon särskild ersättning från eller haft 
andra affärsmässiga förbindelser med bolaget. Detsamma gäller anknytningen till den största ägaren (eller 
motsvarande grupp), där exempelvis en styrelsepost hos denna ägare utgör grund för ett beroendeförhållande, 
Koden p. 4.4–4.5. Vanligtvis brukar 3–5 representanter härstamma från de största ägarna men som ovan 
beskrivits måste åtminstone en ledamot vara oberoende i förhållande till dessa ägare, Skog och Sjöman s. 261. 
186 Med ägargruppering avses ägare som samarbetar i frågor rörande bolagets förvaltning, Koden p. 2.3. 
187 Se avsnitt 5.2.5 nedan för en närmare redogörelse för insiderproblemet. 
188 Jfr Stattin 2012 vilken talar om smitta av kurspåverkande information mellan valberedningen och styrelsen 
(s. 4 ) och Swedbank Roburs Ägarpolicy i vilken det anges att ”[v]alberedningens arbete ska bedrivas på 
sådant sätt att valberedningens ledamöter endast i undantagsfall, och endast under korta perioder, blir insiders” s. 7. 
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bolaget kan välja en annan lösning i det enskilda fallet om det är motiverat. Det 
förutsätter att bolaget öppet redovisar – förklarar – varje avvikelse, beskriver den 
alternativa lösningen samt anger skälen till det.189 AMN är det organ som, efter 
förfrågan, agerar uttolkare av Kodens tillämpning i ett enskilt fall. Huruvida Koden 
tillämpats korrekt – dvs om bolaget lämnat godtagbar information om sin 
tillämpning av Koden samt redovisat sina avvikelser och skälen till dessa enligt följ-
eller-förklarametoden, avgörs emellertid inte av AMN. Reglerna om revisors-
granskning i 9 kap. ABL och 6 kap. 6–9 §§ ÅRL innebär istället att revisorn i viss 
utsträckning är den som ansvarar för granskning av bolagsstyrnings-
rapporteringen.190 Om bolaget inte tillämpar en kod för bolagsstyrning eller avviker 
från en eller flera kodbestämmelser ska bolaget ange avvikelsen samt skälen bakom i 
en bolagsstyrningsrapport (6 kap. 6 § st. 3 ÅRL).191 Ett bolags tillämpning av Koden 
(eller annan kod) 192  bör härmed införlivas i bolagets förvaltningsberättelse i 
årsredovisningen.193 Genom bolagets årsredovisning (eller annan skild handling, se 6 
kap. 8 § ÅRL) får allmänheten härigenom tillgång till bolagets tillämpning av Koden. 
I Koden tillkommer det ytterligare informationsplikt för tillämpande bolag, av vilka 
det framgår att sammansättningen av valberedningen ska finnas tillgänglig samt att 
bolaget på en särskild avsedd avdelning för bolagsstyrningsfrågor på sin hemsida ska 
återge de tre senaste årens bolagsstyrningsrapporter.194 Som framgår av ÅRL är det 
inte tvingande att tillämpa Koden, utan en motiverad förklaring till att inte tillämpa 
Koden är tillräckligt. Självreglering genom Koden saknar på det här viset 
traditionella aktiebolagsrättsliga sanktioner. Istället är det marknadens aktörer som 
agerar ”domstol”. Aktiemarknadsrättsligt kan det däremot finnas en viss sanktions-
möjlighet. Genom att Koden uttryckligen anger vad som är god sed för 
bolagsstyrning och det i börsernas regelverk återges att aktiemarknadsbolagen ska 
bedriva sin verksamhet i enlighet med god sed på aktiemarknaden blir Koden 
indirekt en del av börsernas regelverk.195 Bolagsstyrningsrapporten granskas därför 
av NASDAQ OMX Stockholms respektive NGM:s disciplinnämnd. Om bolaget 
inte tillämpar Koden på erforderligt sätt, dvs i praktiken inte lämnat någon 
information alls om sin kodtillämpning, kan disciplinnämnden besluta om 
                                            
189 Koden, avsnitt 5 Kodens innehåll och form. Kollegiet, vilket är det organ som ansvarar för Kodens 
utformning, övervakar inte det enskilda bolagets tillämpning av regelverket. De lämnar inte heller 
instruktioner för tillämpningen av Koden, eller agerar uttolkare av densamma, Se Koden, avsnitt 4 Kollegiets 
roll i svensk självreglering. Genom Anvisningar kan Kollegiet dock göra ändringar i Koden utan att någon 
större revidering behöver genomföras, se bland annat Kollegiets Anvisning 1-2010, 2-2010, 3-2010 och 1-
2014. 
190 Kristiansson 2011 s. 153. 
191 I 6 kap. 7–9 §§ ÅRL anges att bolagsstyrningsrapporten kan upprättas i en skild handling från 
årsredovisningen. 
192 Se not 203 för ytterligare information. 
193 Se prop. 2008/09:71 s. 56–63. 
194 Se Koden, avsnitt 10 Information om bolagsstyrning s. 23–24. 
195 Koden, avsnitt 5 och 6. Överträdelsen ska vara av allvarligt slag, se Nasdaq OMX Stockholm, Regelverk 
för emittenter avsnitt 5 om påföljder samt NGM, Börsregler avsnitt 5 om påföljder. 
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sanktioner.196 Till dags dato har inte något sådant beslut fattats. I realiteten är inte 
heller börsernas övervakning av bolagens tillämpning av Koden särskilt 
omfattande.197 
 

3.7.4 Den svenska modellens tillämpningsområde 

Aktiebolagslagen tar sikte på de objekt som är föremål för investering från 
nuvarande och framtida aktieägare. Detsamma gäller aktiebolagsrätten i övrigt vilket 
utgör grunden för angränsade självreglering för aktiemarknadsbolag i Koden och 
börsernas regelverk.198 I inledningen till Kodens syftesformulering står det att ”[g]od 
bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så 
effektivt sätt som möjligt.”199 Vidare anges att ”[m]ålgruppen för Koden är svenska 
aktiebolag vars aktier är upptagna på till handel på en reglerad i Sverige.”200 Vid en 
läsning e contrario av Kodens syfte och målgruppsangivelse framgår det att en ägarens 
sätt att hantera sin aktieinvestering inte är inkluderat i Kodens omfång. Det 
tydliggörs kanske än mer av Kollegiets remissvar till EU:s grönbok om 
bolagsstyrning där Kollegiet i sitt svar angående den interna styrningen hos 
institutionella investerare anger att ”[f]rågor av detta slag ligger utanför Kollegiets 
uppdrag, varför Kollegiet avstår från att kommentera [frågorna 13–19].”201  De 
frågor Kollegiet här pekar på avser bland annat aktieägares kortsiktighet och 
hanteringen av institutionella investerares portföljförvaltning.202 

I den svenska aktiebolagsrätten, inklusive Koden, regleras därmed aktiebolagets 
organ. Aktiebolagsrätten och Koden utgör det primära ramverket för ägarstyrning. 
Regelverket är däremot tyst om innehållet i styrningen från ett ägarperspektiv.203 Den svenska 
modellen tycks närmast ha tagit avstånd från att ägaren ska ha en del i fråga om 

                                            
196 Kristiansson 2011 s. 153–154 samt Nasdaq OMX, Trender i bolagens finansiella rapportering s. 87–93 
197 Se Kristiansson 2011 s. 160–161. 
198 Se Stattin 2010 s. 12. 
199 Koden, avsnitt I.1 Syfte s. 3. 
200 Koden, avsnitt I.2 Målgrupp s. 3. 
201 Kollegiet uttalar att ”[f]lertalet av de frågor som diskuteras i avsnittet om aktieägare handlar inte om 
bolagsstyrning i noterade bolag utan om den interna styrningen av institutionella investerare, dvs. hur dessa ska styras för att 
tillvarata intresset hos sina egna investerare/finansiärer, samt att undanröja hinder för att dessa ska kunna 
göra åsikter gällande. Vidare behandlas intressekonflikter i kedjan mellan institutionen och dess 
ägarutövning.” Kollegiets remissvar 2011-04-20 s. 4–5. Kollegiet behandlar inte heller dessa frågor i sitt 
remissvar till 2014 års förslag (remissvar 2014-04-24). 
202 KOM(2011) 164 s. 23. 
203 Stattin 2010 s. 12. Ett exempel vid sidan av ABL som bekräftar tillämpningsområdet är 6 kap. 6 § ÅRL. I 
bestämmelsen anges dels att en bolagsstyrningsrapport ska upprättas för svenska bolag med aktier upptagna 
på en reglerad marknad, dels ramen för rapporten vilken sträcker sig till bolagsstämmans beslutsfattande. Det 
framgår också av 6 kap. 6 § st. 3 att bolaget ska hänvisa till en kod för bolagsstyrning. Här kan ett resonemang om 
att exempelvis Fondbolagskoden skulle vara aktuell. Det är dock tveksamt att dra en sådan slutsats med tanke 
på att bestämmelsen om bolagsstyrningsrapportering handlar om frågor som rör aktiebolagets organ. 
Visserligen tog lagstiftaren förmodligen det för givet att Koden, och ingen annan kod, är den enda tillämpliga 
koden i Sverige. I prop. 2008/09:71 hänvisades tydligt till Koden, se s. 56–63, särskilt s. 59. 
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bristande bolagsstyrning. Ur ett internationellt perspektiv är den slutsatsen tämligen 
logisk om man anammar antagandet att svenska (institutionella) aktieägare i grund 
och botten är aktiva och engagerade i sina investeringsbolag.204 

Följdriktigt enligt den svenska modellen har därför aktieägarnas inflytande-
möjligheter utökats i självregleringen genom att valberedningsinstitutets införts, 
istället för att aktieägarna påtvingats skyldigheter att engagera sig. Den engelska 
modellen med en förvaltarkod återfinns därmed inte i Sverige. Härigenom kan 
införandet av en sådan modell på EU-nivå innebära förändringar som 
regleringstekniskt i dagsläget är främmande i den svenska modellen. Hessius menar 
är att en sådan typ av förvaltarkodsreglering skulle vara onödig i Sverige.205 Sverige 
är så att säga ”bäst i klassen”. Jag är beredd att hålla med om att det inte är givet att 
vi behöver införa en form av typfrämmande institut i Sverige. Vid en utvärdering av 
behovet av 2014 års förslag är det viktigt att beakta den inhemska utvecklings-
process som nuvarande modell är uppbyggd och anpassad utefter. Däremot är jag 
mer tveksam till antagandet att de svenska institutionerna i det närmaste utgör en 
form av industriellt aktiva ägare. Det är viktigt att komma ihåg att den möjlighet till 
aktivitet (och långsiktighet) som institutionerna möjligen utövar inte är densamma 
som en motsvarande direkt investerare som handlar utefter ett kontrollägarmönster. 
Vid industriellt ägande har ofta ägaren ofta intressen i bolaget vid sidan av de 
finansiella.206 Institutionella ägare däremot ska som utgångspunkt endast investera 
utifrån finansiella hänsyn. 
 

3.7.5 Sammanfattning av den svenska (tredje) modellen för bolagsstyrning 

Av det ovanstående framgår det att den svenska modellen bygger på en tydlig 
hierarki från bolagsstämman till styrelsen till den exekutiva VD:n,207 vilket har sin 
bakgrund i den industriella aktieägarstrukturen. Vad som skiljer modellen från den 
anglo-amerikanska respektive den kontinentaleuropeiska och som strukturellt 
definierar ”den svenska modellen” är den, i förhållande till one-tier och two-tier 
strukturen, annorlunda konstruktionen beträffande styrelsens sammansättning och 
VD:n som ensam exekutiv position.208 Inom strukturen är varje bolagsorgan strikt 
hierarkisk underordnat det överordnade bolagsorganet. Det här är vad som 
klassificeras som den tredje modellen för bolagsstyrning.209  Det markeras med 
bolagsstämmans (o)skrivna stämmokompetens. Likaså bör valberedningsinstitutet 

                                            
204 Jfr Hessius s. 28–32. 
205 Hessius s. 28–32. 
206 Jfr avsnitt 4.2.2.2 nedan. 
207 Gilson s. 59. 
208 Gilson s. 59–60. 
209 Skog och Sjöman s. 254. 
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inkluderas som en viktig del i svenska modellen. En ytterligare faktor som sägs bidra 
till den svenska modellens egenhet är att ägarnas faktiska kontrollinflytande är reellt, 
till skillnad från en anglo-amerikanska företagsmodellen, där den sägs vara illusorisk 
på grund av ägarnas avståndstagande från ägarengagemang. 210  Den naturliga 
kontrollmakten anses ha placerats hos bolagsledningen i England och USA.211 Det 
kan dock ifrågasättas om det är möjligt att dra en sådan skarp gräns mellan svenska 
institutionella ägare och utländska motsvarigheter. Det är möjligt att svenska 
institutioner inte agerar särdeles aktivt i sina utländska innehav eller i allmänhet bör 
likställas med en industriell ägartyp. 212  Oavsett vilken uppfattning som bäst 
överensstämmer med verkligheten är det tydligt att dagens reglering på området för 
bolagsstyrning i Europa utgår från det anglo-amerikanska paradigmet. I Sverige har 
vi intagit en speciell position till denna utveckling. De svenska bolagen är föremål 
för en anglo-amerikansk organisationsreglering. Samtidigt har vi till viss del valt en 
annan lösning för att utöva den institutionella ägarrollen genom ökade möjligheter 
till inflytande istället för skyldigheter att redovisa hur ägarrollen utövats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
210 Se avsnitt 3.6.2.1 ovan. 
211 Henrekson och Jakobsson s. 5. 
212 Jfr Ekdahl s. 381. 



43 

4 EU:s bolagsrätt och 2014 års förslag 

4.1 Bakgrund till 2014 års förslag 

4.1.1 2003 års Handlingsplan 

EU-kommissionen överlämnade 2003 en Handlingsplan till Rådet och 
Europaparlamentet benämnd ”[m]odernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i 
Europeiska unionen …”.213 Kommissionen påpekade att flera initiativ skulle tas i syfte 
att stärka aktieägarnas rättigheter i aktiemarknadsbolag. Det mynnade ut i 2007 års 
direktiv om förenklade åtgärder och procedurer beträffande bolagsstämman,214 och 
införlivades 2010 i ABL.215 I handlingsplanen framfördes också att institutionella 
investerarares investeringspolitik och röstning i de bolag de äger aktier i på börsen 
bör offentliggöras. Kommissionen avsåg att genomföra sådana åtgärder ”på 
medellång sikt”. 216  Något efterföljande förslag från kommissionen om 
offentliggörandeskyldigheter för institutionerna kom vid den här tidpunkten inte att 
presenteras. Den finansiella krisen 2007–2009 gav kommissionen nytt bränsle till att 
driva på ytterligare bolagsstyrningsreformer. I två grönböcker från 2010217  och 
2011218 uttalades att bristfällig bolagsstyrning bidragit till den finansiella krisen och 
att aktieägarna varit en del av problemet på grund av bristande engagemang från 
aktieägarna i aktiemarknadsbolagen.219 

                                            
213 KOM(2003) 284. Handlingsplanen hämtar till stor del inspiration från de amerikanska reglerna i Sarbanes-
Oxley Act från 2002. Bland annat nämner kommissionen att ”[p]å många områden är EU överens om de 
övergripande målen och principerna för Sarbanes-Oxley Act. och på vissa områden finns redan likvärdiga 
effektiva regleringsmetoder inom EU.” s. 5. Planen omgärdar ett massiv av harmoniseringsåtgärder. Se också 
EU-kommissionen, Modernisation of Company Law and Enhancement of Corporate Governance. 
Handlingsplaner eller så kallade ”Action Plans” har även presenterats på andra områden på 
kapitalmarknaden. En till bolagsrätten anknuten Action Plan är: Financial Services Action Plan (FSAP) vilken 
till stor del har inspirerats av den amerikanska Sarbanes-Oxley Act-regleringen från 2002. Intressant nog är 
syftena med Sarbanes-Oxley Act att utöka insyn samt engagera aktieägarna ytterligare vilket är synonymt med 
de syften som presenteras i 2014 års ändringsförslag, se COM(2014) 213 s. 2 samt Mäntysaari 2005 s. 41–42. 
214 2007 års direktiv skäl (1). KOM(2003) 284 s. 13–14. 
215 Se prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40 samt ändringsförfattning SFS 2010:1516. 
Främst handlade det om nya flexiblare regler inför och under bolagsstämma i 7 kap. ABL. 
216 KOM(2003) 284 s. 13. 
217 KOM(2010) 284. 
218 KOM(2011) 164. 
219 KOM(2011) 164 s. 11–18. Kommissionen menar att ”[o]nödigt risktagande av aktieägare i finansiella institut 
kan betraktas som en särskild företeelse eftersom det är frågan om komplexa transaktioner som är svåra att 
förstå. De uppgifter som insamlats i samband med utarbetandet av denna grönbok visar emellertid att … 
fråga om bristande aktieägarengagemang och orsakerna till detta även i stor utsträckning är tillämpliga på aktieägares 
beteende i börsnoterade företag med spritt ägande.” s. 11. Se också KOM(2010) 284 s. 3 och 8, om börsnoterade 
företag och aktieägarnas roll. Kommissionens resonemang påvisar hur reglering av banksektorn spiller över 
på andra aktörer på aktiemarknaden. Det är i sig problematiskt eftersom banker har en annan roll för 
kapitalmarknaden i stort och därav bör regleras annorlunda än ”vanliga” aktiemarknadsbolag, se Winther 
Løfquist s. 88–108 för en utförligare beskrivning av det här fenomenet. 
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4.1.2 Fokusområde: Finansiella institut och institutionella investerare  

I 2010 års grönbok ställdes flera frågor om aktieägarens roll i aktiebolag och särskilt 
två frågor av intresse: (i) Bör det bli obligatoriskt för de institutionella investerarna 
att informera om sin policy och sitt röstningsförfarande?220, och (ii) Bör det bli 
obligatoriskt för de institutionella investerarna att ansluta sig till en kod (nationell 
eller internationell) för god praxis, i likhet med den kod som tagits fram av 
International Corporate Governance Network (ICGN)?221 

I svaren till fråga (i) ställde sig en stor majoritet positiva till regler om 
offentliggörande. Motståndarna menade däremot att regler om offentliggörande för 
institutionella investerare står i strid med likabehandlingsprincipen aktieägargrupper 
emellan och att institutionerna därför själva ska få välja om de vill offentliggöra sin 
röstningspolicy eller inte. 222  I konsultationen till samma fråga i 2003 års 
handlingsplan var en majoritet negativt inställda till den här typen av 
offentliggörande för institutionerna.223 En trend kan eventuellt utläsas vilken talar 
för en mer positiv attityd till offentliggörandereglering beträffande röstningspolicies 
för institutionella investerare.224 Fråga (ii) gavs likaledes ett positivt gensvar från 
respondenterna. Här uttalades att institutionerna bör följa någon form av nationell 
eller internationell uppförandekod åtminstone på en nivå motsvarande följ-eller-
förklaraprincipen.225 Som vägledande modell angavs den engelska förvaltarkoden.226 
Som framkommer nedan är det tydligt att EU-kommissionen i hög grad följt den 
engelska modellen trots att detta inte är uttalat. 
   

4.1.3 Fokusområde: Institutionella investerares engagemang i 
aktiemarknadsbolag 

4.1.3.1 Reflection Group 

Som en följd av det ovanstående tillsatte kommissionen i december 2010 en 
expertgrupp för att se över EU:s fortsatta arbete inom bolagsrättens område. I april 
2011 utkom gruppen med en rapport där institutionella investerares ägarroll för 
styrning av aktiemarknadsbolag särskilt betonades.227 I rapporten förklaras att olika 
medlemsstater har skilda regleringar beträffande offentliggörandekrav för 
institutionella ägares investerings- och röstningspolicies och att det för närvarande 

                                            
220 KOM(2010) 284 s. 16. 
221 KOM(2010) 284 s. 16–17. 
222 Se Feedback Statement Summary s. 16–17. 
223 Synthesis of the responses s. 9. 
224 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 65. 
225 Se avsnitt 4.2.4 nedan för en utveckling av principen. 
226 Feedback Statement Summary s. 17. 
227 Reflection Group 2011 s. 48–49. 
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regleras i nationella bolagsstyrningskoder. Gruppen ansåg att institutionerna ska 
vara skyldiga att offentliggöra sin röstningspolicy. Härutöver menade de att det i 
policyn ska framgå om portföljaktieinnehavet är av kort- eller långsiktig karaktär och 
att institutionen ska lämna en förklaring till det.228 Den engelska förvaltarkoden 
presenterades (återigen) som en möjlig vägledning men den ansågs vara 
problematiskt utformad eftersom vissa regler medför att institutionerna blir direkt 
involverade i aktiemarknadsbolaget. Att involvera institutionerna i bolagets skötsel 
och tilldela dem beslutanderätt i strategifrågor samt i frågor om styrelsens 
sammansättning minskar möjligheten till ansvarsutkrävande av styrelse och 
företagsledning vilket inte gynnar bolagets långsiktiga värdeskapande. Denna 
inställning liknar i viss mån ett anglo-amerikanskt synsätt på ägarrollen snarare än 
den svenska eller kontinentaleuropeiska. Slutligen uttalades också att institutioner så 
som AIF-förvaltare, värdepappersfonder (UCITS-fonder), försäkringsbolag, statliga 
investeringsfonder etc. inte bör likställas med varandra eftersom de innehar olika 
egenskaper.229 

De risker som presenterades i rapporten handlar om insiderproblem. Involvering i 
verksamheten genom exempelvis styrelserepresentation eller liknande ger upphov 
till inlåsningseffekter för investeraren i investeringsobjektet. Det kan stå i strid med 
de intressen som institutionen och slutinvesterarna har i aktiens likviditet, dvs 
möjlighet till avyttring av aktieinnehavet genom Exit. 230  Gruppens slutgiltiga 
rekommendation blev: ”Institutional shareholders – or the asset managers that act 
for them – should explain their voting policies indicating whether or not they will 
adopt a long term engagement with the investee companies.”231 

I rapporten återgavs också intressant statistik av vilken det framkom att näst 
intill hälften av alla kapitalförvaltare som enligt UK Stewardship Code p. 6 ska 
rapportera data över hur institutionens röstat, hade avstått från att göra sådan 
information publik. 232  Frågan blir därmed hur effektiv (den engelska) 
självregleringen kring förvaltaransvar i realiteten är. 
 

4.1.3.2 2011 års grönbok 

Samtidigt som expertgruppens reflektioner presenterades offentliggjordes 
grönboken ”[e]n EU-ram för bolagsstyrning”, 233  däri institutionella investerares 
ägarroll ännu en gång lyftes fram. Ett mer renodlat bolagsstyrningsperspektiv 
presenterades i grönboken, frånskilt de finansiella institutens särställning. Utöver 

                                            
228 Reflection Group 2011 s. 48. 
229 Reflection Group 2011 s. 48. 
230 Problemet med insiders utvecklas i avsnitt 5.2.5 nedan. 
231 Reflection Group 2011 s. 49. 
232 Reflection Group 2011 s. 49. 
233 KOM(2011) 164. 
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frågan om den institutionella investerarrollen framfördes att till institutionerna 
anknutna ombud (externa kapitalförvaltare och röstningsrådgivare) kunde ha en 
negativ påverkan på institutionernas möjligheter till aktivt och långsiktigt 
ägarengagemang på grund av intressekonflikter.234 

Övergripande kan det tolkas som om kommissionen omvandlade tidigare 
uttalade skyldigheter för institutioner att offentliggöra röstningspolicy till att även 
omfatta ombudens policy för röstning. Därtill uttalade kommissionen att de 
intressekonflikter som kan finnas mellan institutionerna och deras ombud ger 
upphov till skyldigheter för ombuden att offentliggöra sådana intressekonflikter.235 
 

4.1.3.3 Europaparlamentets lagstiftningsresolution 2011/2181(INI) 

Den 29 mars 2012 antog Europaparlamentet en resolution med beaktande av 2011 
års grönbok. Särskilt välkomnade parlamentet utvecklingen av en europeisk 
förvaltningskod för institutionella investerare inom hela EU samt att en sådan kan 
skapas utifrån befintliga modeller. 236  Troligtvis avsåg parlamentet såväl UK 
Stewardship Code som andra Corporate Governance-koder, så som den svenska 
Koden och Fondbolagskoden. Parlamentet beklagade däremot ”att man i 
grönboken inriktar sig på det monistiska systemet och inte tar hänsyn till det dualistiska 
systemet, som är lika utbrett i Europa. Parlamentet understryker att kommissionen vid 
översynen av EU-ramen för bolagsstyrning måste ta hänsyn till de olika bolagsorganens rättigheter 
och skyldigheter enligt de nationella rättssystemen, särskilt skillnaderna mellan de monistiska 
och dualistiska systemen.”237 Uttalandet påvisar den konflikt som råder mellan det 
anglo-amerikanska monistiska systemet och det intressentbaserade dualistiska 
systemet. Enligt parlamentet är det förstnämnda systemet närmast härskande i EU:s 
lagstiftningsarbete vilket kan innebära ökade administrativa bördor istället för en 
regelutformning som generar en väl utformad praktisk bolagsstyrning. 238  Som 
framgått i det föregående kapitlet är problemet också relevant för den svenska tredje 
modellen för bolagsstyrning trots att den på ett teoretiskt plan har en viss 
regelteknisk anknytning till det monistiska systemet. 
  

4.1.3.4 2012 års handlingsplan 

Med bakgrund i 2010 och 2011 års grönböcker samt rekommendationerna från 
”Reflection Group” offentliggjorde kommissionen en ny handlingsplan titulerad 
”Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk för mer engagerade 
                                            
234 KOM(2011) 164 s. 9–18. 
235 KOM(2011) 164 s. 12–15. 
236 Europaparlamentets resolution 2012 (2011/2181(INI)) p. 34. 
237 Europaparlamentets resolution 2012 (2011/2181(INI)) p. 2. 
238 Se också avsnitt 3.7.4. 
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aktieägare och hållbara företag”239. Kommissionen meddelade att de avsåg stärka 
rätten till insyn i institutionella investerare och anknutna kapitalförvaltare. Med 
stärkt insynsrätt åsyftades offentliggörande av information om institutionernas ägar- 
och förvaltaransvar i synnerhet beträffande röstning och engagemang.240 Det kan 
härigenom tolkas som att EU-kommissionen i och med denna utveckling tydligare 
övergått i sin syn på ägarrollen från att i 2007 års direktiv lyft fram aktieägares 
rättigheter till att inkludera (institutionella) aktieägares skyldigheter. Noterbart är att 
förslaget om en europeisk förvaltningskod inte tas upp i varken 2012 års 
handlingsplan eller i 2014 års förslag trots godkännande från parlamentet.241 Det 
framgår inte varför förslaget inte vidarebehandlats och det är möjligt att idén om en 
europeisk förvaltningskod utmönstrats från EU:s fortsatta reformarbete.242 
 

4.2 Förslaget till ändring av direktivet om aktieägares rättigheter 

4.2.1 2014 års förslag243 

4.2.1.1 Förslagets övergripande omfattning och målsättning 

Mot bakgrund av 2012 års handlingsplan och det föregående beredningsarbetet 
presenterade kommissionen den 9 april 2014 ett förslag till ändringar i 2007 års 
direktiv. Förslagets huvudsakliga innehåll är att öka aktieägarengagemanget i 
aktiemarknadsbolagen och rikta den europeiska ekonomin mot en mer långsiktig 
kapitalanvändning. Revideringen kan också sägas ingå i ett mångfacetterat 
regelverkspaket som avgivits från EU som svar på den finansiella krisen. Enligt 
kommissionen har krisen skapat en osäkerhet och lett till ökad riskaversion till 
förmån för likviditet, marknadsmisslyckanden samt minskat förtroende hos 
investerarna.244 Inledningsvis uttalas i förslaget att det under senare år framkommit 
brister i styrningen i och av europeiska aktiemarknadsbolag. De aktörer vilka fastslås 
vara upphovsmän till bristerna är (i) företagen och deras styrelser, (ii) aktieägarna, 
särskilt institutionella investerare och kapitalförvaltare och (iii) röstningsrådgivare.245 
Frågor förbundna till kategori (ii) behandlas i uppsatsen. 

Bristerna är enligt kommissionen hänförliga till två huvudsakliga problem: 
”otillräckligt aktieägarengagemang och otillräcklig insyn”246. Det övergripande syftet 
med förslaget kan sägas vara att öka aktieägarengagemanget genom långsiktigt 

                                            
239 COM(2012) 740. 
240 COM(2012) 740 s. 7–8. 
241 Se ovan i avsnitt 4.1.3.3. 
242 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 66. 
243 COM(2014) 213. Se också Rådets kompromissförslag 5215/15 och 5362/15. 
244 Strand s. 3 med hänvisningar till ett stort antal EU-regleringar som syftar till långsiktighet i ekonomin. 
245 COM(2014) 213 s. 2. 
246 COM(2014) 213 s. 2. 
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hållbara lösningar för börsnoterade bolag samt öka insynen i investeringskedjan. 
Mer specifikt ska den nya regleringen öka kapitalägare och kapitalförvaltares 
engagemangsnivå och kvalité i de företag de investerar i.247  
 

4.2.1.2 Ändringar i 2007 års direktiv – vem omfattas? 

I artikel 1 i 2007 års direktiv tillkommer en ny punkt 4 där det hänvisas till det i 
förslaget nytillkomna kapitel IB som ”ska gälla för institutionella investerare och 
kapitalförvaltare i den mån den de investerar för institutionella investerares räkning, 
direkt eller genom ett företag för kollektiva investeringar och under förutsättning att de 
investerar i aktier.”248 Vilka aktörer avses härmed? I artikel 2 har en definition av vad 
som avses med en institutionell investerare lagts till i punkten f. Av den framgår det att 
livförsäkringsbolag så som det definieras i artikel 2.1 a livförsäkringsdirektivet och 
som inte är uteslutet enligt artikel 3 samma direktiv samt tjänstepensionsinstitut 
enligt artikel 2 i tjänstepensionsdirektivet249  omfattas av definitionen.250  Om en 
medlemsstat för en särskild institution tillämpar artikel 5 i tjänstepensionsdirektivet 
beträffande små pensionsinstitut och pensionsplaner som följer av lag gäller istället 
de regler som följer av artikel 5.251  Varför det i ändringsförslaget hänvisas till 
livförsäkringsdirektivet är svårbegripligt. Direktivet upphörde att gälla 1 november 
2012 och har ersatts av Solvens II. Definitionen av livförsäkringsverksamhet i artikel 
2.3 a stycke 1 i Solvens II är dock densamma som den i artikel 2.1 a i 
livförsäkringsdirektivet varför tillkomsten av Solvens II i sak inte torde påverka 
innehållet.252 I den nya punkten g) i artikel 2 definieras kapitalförvaltare bland annat 
som värdepappersföretag 253  som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster åt 
institutionella investerare samt AIF-förvaltare254 och fondbolag255.256 

                                            
247 COM(2014) 213 s. 2–3. 
248 Se COM(2014) 213 s. 17. 
249 Tillämpning av artikel 2 förutsätter att staten inte beslutat att helt eller delvis tillämpa artikel 5 på entiteten.  
250 COM(2014) 213 s. 17 och Faktapromemoria 2013/14:FPM84 s. 8. 
251 COM(2014) 213 s. 17. 
252 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 68. 
253 Med värdepappersföretag avses enligt artikel 4.1 punkt 1 i (MiFID) (vilken det hänvisas till i förslaget) en 
juridisk person vars regelmässiga verksamhet eller rörelse består i att yrkesmässigt tillhandahålla en eller flera 
investeringstjänster till tredje part och/eller att utföra en eller flera investeringsverksamheter. MiFID har efter 
att förslaget presenterades ersatts med det nya direktivet 2014/65/EU (MiFID II). Definitionen av 
värdepappersföretag i artikel 4.1 punkt 1 i MiFID och artikel 4.1 punkt 1 i MiFID II skiljer sig inte åt 
innehållsmässigt varför det nya direktivet inte torde skapa särskilda problem med vem som avses. 
254 Förvaltare av alternativa investeringsfonder definieras i artikel 4 p. 1 b) direktiv 2011/61/EU (AIFMD) 
som juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera AIF-fonder. 
255 Med fondföretag (jfr fondbolag i Sverige) avses enligt artikel 1 p. 2 direktiv 2009/65/EG företag a) som 
har till enda syfte att företa kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller i andra likvida finansiella 
tillgångar med kapital från allmänheten och som tillämpar principen om riskspridning, och b) vars andelar på 
begäran av innehavarna återköps eller inlöses, direkt eller indirekt, med medel ur företagets tillgångar. 
256 COM(2014) 213 s. 17 och Faktapromemoria 2013/14:FPM84 s. 8. 
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Det kan noteras att det i 2011 års grönbok angavs att institutionella investerare 
är synonymt med alla institutioner vilka yrkesmässigt investerar (även) för kunders 
eller förmånstagares räkning.257 I 2014 års direktivförslag har kommissionen givit 
definitionen ett snävare innehåll. Däremot kan det märkas att definitionen av 
kapitalförvaltare är förhållandevis bred. Den omfattar inte enbart kapitalförvaltare 
som institutionella investerare använder, utan likaså kapitalförvaltare som används 
av investerare vilka själva inte omfattas av förslaget.258 Detta förhållande motiveras 
särskilt med att nuvarande direktivreglering beträffande AIF-förvaltare, fondbolag 
för värdepappersfonder (UCITS-fonder) ska överensstämma med de nya 
bestämmelserna för institutionella investerare och kapitalförvaltare.259 

Sammanfattningsvis klassificeras sålunda de ovanstående entiteterna som 
aktieägare eller som ställföreträdare till en aktieägare i investeringsbolagen på 
aktiemarknaden. 
 

4.2.1.3 Institutionella investerare och kapitalförvaltare enligt svensk rätt 

Enligt 2014 års förslag är en institutionell investerare synonymt med 
tjänstepensionsinstitut eller livförsäkringsbolag.260 Med tjänstepensionsinstitut avses 
i tjänstepensionsdirektivet ”sådana institut som inte redan är EU-harmoniserade och 
som förvaltar fonderade medel utifrån syftet att tillhandahålla tjänstepensions-
förmåner.”261 Tjänstepensionsinstitut är idag inte föremål för någon särskild svensk 
lagstiftning utan organiseras som försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag 
eller försäkringsförening enligt FRL 1 kap. 3 §.262  Alternativt regleras de som 
stiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse (tryggande-
lagen) 9–9a §§.263 Den mest använda modellen för tryggande av tjänstepension i 
Sverige är genom premieinbetalning till ett försäkringsföretag.264 I övriga fall sker 
det genom betalning till tjänstepensionskassor.265 De senare har tidigare reglerats i 
lagen (1972:262) om understödsföreningar (UFL). Den lagen upphävdes dock i 

                                            
257 KOM(2011) 164 s. 11 not 47. 
258 Det gäller exempelvis AIF-fonder enligt artikel 4.1 a (AIFMD), Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 68. 
259 COM(2014) 213 s. 3. 
260 Faktapromemoria 2013/14:FPM84 s. 8. 
261 Prop. 2004/05:165 s. 1. Jfr SOU 2014:57 s. 19. Direktivets reglering gäller i vissa delar också 
livförsäkringsbolags tjänstepensionsverksamhet, se SOU 2014:57 s. 246. 
262 Ett förslag om ny lag för tjänstepensionsinstitut presenterades dock nyligen, Se COM(2014) 167, SOU 
2014:57 samt Faktapromemoria 2013/14:FPM76. 
263 Se Dir. 2013:32. Fortsättningsvis presenteras de tre kategorierna försäkringsaktiebolag, ömsesidigt 
försäkringsbolag och försäkringsförening gemensamt under begreppet försäkringsbolag. 
264 Se SOU 2014:57 s. 237. Det kan också ske genom att arbetsgivaren skuldför pensionsåtagandet i dennes 
balansräkning eller genom att arbetsgivaren avsätter medel till en pensionsstiftelse vilket i båda fallen regleras 
i tryggandelagen. 
265 Tjänstepensionskassor utgör i juridisk mening understödsföreningar som meddelar försäkring avseende 
tjänstepension, se prop. 2004/05:165 s. 1. 
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samband med att nya FRL trädde i kraft den 1 april 2011.266 Från och med 1 januari 
2018 (efter särskilda övergångsbestämmelser) är det endast pensionsstiftelser den 
form som kommer utgöra tjänstepensionsinstitut. Övriga aktörer underställs 
regleringen för försäkringsverksamhet i FRL. 

I FRL regleras försäkringsbolagen. Tjänstepensionsinstitut är enligt 1 kap. 4 och 
8 §§ FRL livförsäkringsbolag som förvaltar tjänstepensionsförsäkring. De två största 
tjänstepensionsinstituten i Sverige, Alecta och AMF, utgör i juridisk mening denna 
typ försäkringsbolag.267 Livförsäkringsbolag regleras på samma sätt som tjänste-
pensionsinstitut med den skillnaden att de inte förvaltar tjänstepensionsförsäkring 
enligt 1 kap. 8 § FRL utan livförsäkringar enligt 1 kap. 4 § FRL. 

Enligt 2014 års förslag är kapitalförvaltare (i) ett värdepappersbolag som 
tillhandahåller portföljförvaltning åt en institutionell investerare, (ii) AIF-förvaltare, 
och (iii) fondbolag. Kategori (i) torde förstås som ett värdepappersbolag enligt 1 
kap. 5 § p. 26 VpmL,268 och som har tillstånd av Finansinspektionen att utöva 
diskretionär portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § p. 4 VpmL.269 AIF-förvaltare (ii) 
regleras i LAIF och är bolag som har tillstånd att för fondandelsägarnas räkning 
förvalta en eller flera specialfonder eller andra alternativa investeringsfonder.270 Ett 
fondbolag (iii) har tillstånd att förvalta anförtrodda medel i en eller flera 
värdepappersfonder för fondandelsägarnas räkning. Skillnaden mellan en AIF-
förvaltare och ett fondbolag är att de har tillstånd för förvaltning av olika 
fondtyper.271  

Det kan mot bakgrund av det ovanstående konstateras att några av de största 
institutionella ägarna, så som de svenska AP-fonderna inte omfattas av 2014 års 
förslag. Dessa aktörer vilka förvaltar statliga medel är viktiga i sammanhanget och 
exempelvis AP-fonderna är också underkastade vissa ägarstyrningsregler och 
särskilda begränsningar i fråga om att utöva sina kontrollrättigheter. 272  Vilken 
avvägning som gjorts från EU-kommissionens sida är oklart. 273  Om förslaget 
implementeras är det mycket möjligt att Sverige genom så kallad ”gold plating” 
kommer underställa AP-fonderna samma regler. 

                                            
266 De understödsföreningar som var registrerade innan nya FRL trädde i kraft får dock fortsätta att bedriva 
sin verksamhet i enlighet med reglerna i UFL till och med 31 december 2017. De som därefter inte sökt 
tillstånd för sin verksamhet i enlighet med FRL ska träda i likvidation enligt 7 § lagen (2010:2044) om 
införande av FRL. Se också SOU 2014:57 s. 255. 
267 Se http://www.alecta.se/Om-Alecta/Detta-ar-Alecta/ och http://www.amf.se/Om-AMF/. 
268 Se prop. 2006/07:115, s. 209, Bilaga 8 Parallelluppställning över genomförandet av direktiv 2004/39/EG 
(MiFID) m.m. 
269 Diskretionär portföljförvaltning handlar normalt sett om förvaltning av någon annans finansiella 
instrument utefter en överenskommen placeringsstrategi, se prop. 2006/07:115 s. 309–310 och 
genomförandedirektiv 2006/73/EG artikel 35.4 och 41.2 e). 
270 Faktapromemoria 2013/14:FPM84 s. 7. 
271 Se 1 kap. 2 § LAIF och 1 kap. 1 § p. 8 och 4 § LVF. 
272 Se lag om AP-fonder 4–5 kap.  
273 Varför AP-fonderna inte underkastas en reglering kan bero på att AP-fonderna förvaltar de allmänna 
pensionerna, som är en del av det sociala trygghetssystemet, och som därmed faller utanför EU:s kompetens. 
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4.2.2 Vad är innehållet i förslaget? 

4.2.2.1 Aktiva aktieägare – engagemangspolicy 

Förslaget innebär att ett nytt kapitel ”IB” läggs till i 2007 års direktiv med rubriken 
”Insyn i institutionella investerares, kapitalförvaltares och röstningsrådgivares 
verksamhet”, under vilket artiklarna 3f–3h inordnas.274 Avsikten med innehållet i 
artiklarna 3f–3h är att främja ökad öppenhet beträffande institutionella investerare 
och kapitalförvaltares aktieportföljförvaltning.275 Genom artikel 3f tillkommer nya 
krav på institutionella investerare och kapitalförvaltare att offentliggöra uppgifter 
om sin policy för aktieägarengagemang (”engagemangspolicy”, se artikel 3f.1) samt 
att strategier för eventuella intressekonflikter i relation till engagemangspolicyn 
utarbetas (se artikel 3f.2). 276  I punkt 1 framgår att institutionerna och kapital-
förvaltarna i engagemangspolicyn ska redovisa vilka åtgärder det vidtar för att: 

 
(a) integrera aktieägarengagemanget i sin investeringsstrategi, 
(b) övervaka de företag man investerar i, inklusive deras icke-finansiella utveckling, 
(c) genomföra dialoger med de företag man investerar i, 
(d) utöva rösträtter, 
(e) utnyttja tjänster som tillhandhålls av röstningsrådgivare, 
(f) samarbeta med andra aktieägare.277 
 
Bestämmelsens utformning är öppet formulerad men a–f ger viss vägledning om 
vilka moment kommissionen utpekar som viktiga ifråga om aktieägarengagemang. 
Det är möjligt att tolka a–f som en deduktion av processen från 2010 och 2011 års 
grönböcker och det är dessa delar kommissionen idag anser utgöra väsentliga 
föremål inom konceptet ”aktieägarengagemang”. Fundamentet i aktivt ägarskap är 
informationsgivning från de bolag som utgör investeringsobjekt. Löpande 
övervakning av investeringsbolaget är en förutsättning för att trygga information.278 
Enligt förslaget bör den institutionella investeraren i engagemangspolicyn därför 
informera om sin övervakning av portföljbolagen, och under vilka bolagsstyrnings-
förutsättningar detta sker.279 I 3f.1 (b) har det vid sidan av ”reguljär” övervakning 
tillagts övervakning av bolagets icke-finansiella utveckling. Det framgår inte i 
förslaget vad som avses med icke-finansiell utveckling men det är nära till hands att 

                                            
274 Jag behandlar inte artikel 3i i framställningen vilken berör reglering om så kallade röstningsrådgivare. 
275 Se COM(2014) 213 s. 8 samt s. 17. 
276 Se COM(2014) 213 s. 8. 
277 COM(2014) 213 s. 20. I Rådets kompromissförslag 5362/15 har de särskilda åtgärdspunkterna 
utmönstrats för en mer generell skrivning  
278 Se Jensen & Meckling 1976. 
279 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 71. Här och i den följande beskrivningen används bör eftersom 
förslaget i vissa delar är underställt en följ-eller-förklaramodell, alltså inte något ska-krav, se avsnitt 4.2.4. 
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anta att rapporteringen om bolagsstyrningsfrågor samt CSR- och hållbarhetsfrågor i 
bolaget avses.280 

Som ett led i övervakningen bör de institutionella investerarna presentera 
riktlinjer för hur de bedömer kvaliteten av den finansiella och icke-finansiella 
rapporteringen från bolaget. Härutöver bör investerarna dessutom överväga hur de 
på bästa sätt försäkrar sig om att de valda övervakningsmetoderna är effektiva för 
att kunna tillskansa sig den nödvändiga information som krävs för att besluta om 
eventuella åtgärder. Medräknat i det föregående bör investerarna förhålla sig till om 
de deltar på bolagsstämman i de bolag som ingår i aktieportföljen.281 

Om den löpande övervakningen av investeringsbolaget ger anledning till 
bekymmer bör det i engagemangspolicyn tas in hur investeraren ska utöva sitt aktiva 
ägarskap.282 Det finns olika möjligheter att utöva aktieägarengagemang. Exempelvis 
kan det ske genom informell dialog mellan investeraren och aktiemarknadsbolaget 
eller genom att investeraren framställer förslag gentemot den sittande ledningen vid 
bolagsstämman. Dialog är ett effektivt medel för att uttrycka synpunkter inom 
bolagsstyrning. Om dialogen inte leder till önskat utfall för aktieägaren kan ett 
förslag eller en röst vid bolagsstämman mot nuvarande ledning vara att föredra. 
Detta eftersom det synliggör investerarens hållning i specifika frågor vilket kan 
sända signaler till såväl ledningen som andra aktieägare att agera.283 

Rösträtten framhålls i artikel 3f.1 som en av flera engagemangstyper. Särskilt 
fokus har i bolagsstyrningssammanhang riktats mot utövande av rösträtten eftersom 
den utgör ett synligt uttryck för aktivt ägande och den är möjlig att kontrollera i 
efterhand.284 I förslaget till artikel 3f.3 framgår det att institutionella investerare och 
kapitalförvaltare ”ska, för varje företag som de äger aktier i, offentliggöra om och i så fall hur de 
röstat under bolagsstämman för de berörda företagen och avge en röstförklaring”.285 
 

Av rådets kompromissförslag 5215/15 (14 januari 2015) framgår att innehav vilka understiger 
0.3 procent inte behöver redovisas. I kompromissförslag 5362/15 (17 februari 2015) har 
minimigränsen höjts till 1 procent. Av kompromissförslagen kan det tolkas som att det anses allt 
för krävande att ställa upp skyldigheter om att redovisa röstutövandet i alla aktieinnehav. En 
inneboende motsättning gör sig här gällande. Denna typ av gränsnivåer kan innebära att 
institutionerna väljer att investera på ett sådant sätt att de undgår redovisningsskyldigheten. Det 
motverkar på ett grundläggande plan syftet med 2014 års förslag. Å andra sidan ger mindre 

                                            
280 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 71. Huruvida det är förenligt med ett aktiebolags vinstsyfte eller för 
den delen institutionernas förvaltningsmodell att ålägga krav som inte är direktkorrelerade med ekonomisk 
avkastning är diskutabelt. Den frågan är dock beroende av om utgångspunkten är att CSR- och 
hållbarhetsfrågor kan sägas generera ekonomisk utveckling eller inte vilket inte behandlas i denna 
framställning. Se Bergström och Samuelsson, s. 280–283 för en viss utveckling av den här frågan. 
281 Jfr Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 71–72. 
282 Jfr Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 71 med hänvisning till UK Stewardship Code s. 6–7. 
283 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 71–72. 
284 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 72. 
285 COM(2014) 213 s. 21. 
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innehav inte ger någon reell möjlighet till påverkan i bolagen och det är därför, med tanke på 
den administrativa bördan, rimligt att undanta dem. 

 

Nuvarande modeller för förvaltaransvar är inriktade på offentliggörande av policies 
om röstutövning. Offentliggörande av uppgifter om hur institutionen eller 
kapitalförvaltare utövat sin faktiska röst i portföljbolagen utgör en tydlig skärpning 
av offentliggörandereglerna jämfört med dagens (själv)reglering.286 EFAMA hävdar 
att regeln riskerar att äventyra pågående arrangemang mellan institutionerna och 
portföljbolagen, vilka ofta är konfidentiella. Dessutom menar EFAMA att det är 
upp till den institution som investerar för sig själv att överlåta till institutionen och 
dennes kapitalförvaltare att offentliggöra sådana uppgifter. Denna skyldighet bör 
inte påtvingas institutionen.287 Det är rimligt att diskussionen om förslaget till stor 
del kommer riktas mot utformningen av artikel 3f.3 samt 3g.2 i direktivförslaget 
eftersom den utgör ett visst ingripande i affärsrelationerna mellan institutionerna, 
kapitalförvaltarna och portföljbolagen.288 

För att utövandet av rösträtten ska höja kvaliteten på det aktiva ägarskapet i EU 
är det klart att de institutionella investerarna inte per automatik ska avge sina röster i 
enlighet med styrelsens förslag på stämman, utan rösträtten ska utövas på ett 
välinformerat och välövervägt sätt.289 Bestämmelsen går däremot inte så långt att 
den pålägger de institutionella investerarna ett röstningstvång, dvs att de måste avge 
en röst på bolagstämman i de portföljbolag institutionen innehar aktier.  

Artikel 3f.2 tar sikte på ”faktiska och potentiella” intressekonflikter som kan 
uppstå i samband med aktieägarengagemang. Ägaren ska upparbeta strategier i sin 
engagemangspolicy för att hantera följande fyra situationer: 
 
(a) Den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren, eller andra dem 
närstående företag, erbjuder finansiella produkter till eller har andra kommersiella 
förbindelser med det företag man investerar i.  
(b) En styrelseledamot hos den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren är 
även styrelseledamot i det företag man investerar i.  
(c) En kapitalförvaltare som förvaltar tillgångarna för ett institut som tillhandahåller 
tjänstepensioner investerar i ett företag som betalar bidrag till det institutet.  
(d) Den institutionella investeraren eller kapitalförvaltaren är nära ansluten till ett 
företag för vilkas aktier ett uppköpsbud har lagts. 
 

                                            
286 Jfr Fondbolagskoden avsnitt 6 Ägarutövande. Där framgår inte några krav om offentliggörande av uppgifter 
om hur röstning i portföljbolagen reellt utövats. Enligt Fondbolagskoden är det tillräckligt att i en ägarpolicy 
ange principerna för fondbolagets röstutövande, se vidare avsnitt 5.3.2 nedan. 
287 EFAMA Revision Shareholders’ Rights Directive s. 3. 
288 Vilket uppenbarar sig i kompromissförslag 5215/15 och 5362/15 som nu är aktuella. 
289 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 72. 
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Utifrån ändringarna i direktivet om aktieägares rättigheter, vilka syftar till att öka 
öppenheten och engagemanget hos aktieägare i aktiemarknadsbolag, får artikel 3f 
anses vara av central betydelse för att uppnå den i förslaget uppsatta 
målsättningen.290 Vad som i direktivet avses med aktieägarengagemang framgår av 
den nya artikeln 2 (h). Aktieägarengagemang definieras i artikeln som 
 

”en aktieägares övervakning, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktieägare, av 
företag i frågor som gäller strategi, utveckling, risk, kapitalstruktur och företagsstyrning genom 
att föra en dialog med företagen i dessa frågor och genom att rösta på bolagsstämman”291 

 

Det kan från definitionen utläsas att kommissionen valt den anglo-amerikanska 
bolagsstyrningsmodellen med principal-agentförhållandet som utgångspunkt. Frågor 
om övervakning av agenten är alltså centrala i den bakomliggande teoribildningen.292 
Som beskrivits ovan i avsnitt 4.1.3.3 har Europaparlamentet ifrågasatt en allt för 
snäv avgränsning i beredningen till förslaget mot den monistiska bolagsstrukturen. 
Det monistiska systemet är särskilt knutet till teoribildningen bakom övervaknings-
problemet i ett principal-agentförhållande. Parlamentets kritik är därför fortfarande 
relevant eftersom intressentmodellen möjligen inte fått det genomslag den 
”förtjänar”. En orsak till det är möjligen att den här typen av reglering inte genererar 
samma argumentationsstöd för bolagsstyrningsreglering och ägarengagemang på 
grund av en svagare principal-agentrelation. 

 

4.2.2.2 Långsiktigt engagemang och intressekonflikter – ”investeringsstrategi” 

Som ovan nämnts är kommissionens målsättning att skapa förutsättningar för ett 
mer aktivt ägarengagemang. I grönböckerna från 2010 och 2011 anges att många 
aktieägare på börsen visat lite intresse för långsiktig styrning i investeringsbolag. 
Fokus har istället hamnat på kortsiktiga investeringar relaterade till kvartals- eller 
halvårsvis rapportering. Det har enligt kommissionen resulterat i ett onödigt stort 
risktagande, vilket kan ha bidragit till den senaste finansiella krisen.293 Innovationer 
så som högfrekvenshandel och automatiserad handel med aktier på börsen har 
resulterat i ökad likviditet i aktierna men också till kortare innehav i enskilda 
investeringsobjekt. Innehavsperioden är i snitt cirka 8 månader enligt 
kommissionen.294 En ytterligare faktor till kortsiktighet på aktiemarknaden anses 
vara förmedlingen av investeringar genom fullmaktsförhållanden mellan kapital-
ägande institutioner och kapitalförvaltare. Kapitalförvaltares resultat utvärderas och 
                                            
290 Se COM(2014) 213 s. 2 samt Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 69. 
291 COM(2014) 213 s. 17. 
292 Se bland annat Jensen & Meckling, Fama & Jensen och Cadbury Report. 
293 Se KOM(2010) 284 s. 4 och 8, KOM(2011) 164 s. 2 och 11 (särskilt not 44), samt COM(2014) 213 s. 4.  
294 KOM(2011) 164 s. 12. 
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ersätts av kapitalägarna på grundval av kortsiktiga relativa jämförelser mot 
marknadsindex. Det kan enligt kommissionen leda till flockbeteende behäftat med 
brister och kortsiktig investeringshorisont, särskilt om korta tidsintervaller tillämpas 
vid resultatmätning. Kapitalförvaltningskontrakt grundade i det ovanstående bidrar 
till kapitalförvaltares kortsiktighet och i förlängningen till bristande 
ägarengagemang.295 

Ett ytterligare steg i engagemangsfrågan har därför varit långsiktighet, vilket 
konkret betyder tidsmässigt längre aktieinnehav i institutionella ägares portföljbolag. 
Kommissionen menar att ett långsiktigare ägarperspektiv leder till bättre operativa 
villkor för aktiemarknadsbolagen. 296  För att uppnå det här syftet förpliktas 
medlemsstaterna säkra att institutionerna och kapitalförvaltarna enligt artikel 3g 
upprättar och offentliggör en investeringsstrategi för sina värdepappersinnehav och hur 
den bidrar till utveckling på medellång till lång sikt av tillgångarna.297 Medan den 
första punkten behandlar det överordnande kravet på integration av den 
institutionella investerarens aktieägarengagemang i investeringsstrategin tar den 
andra punkten sikte på det materiella innehållet i överenskommelsen mellan 
institutionen samt kapitalförvaltaren och hur den anpassats till investeringsstrategin i 
första punkten.298 

Eftersom kommissionen är av uppfattningen att ägarengagemang är en typ av 
aktivitet vilken ska förbereda aktieägares långsiktiga avkastning följer ett naturligt 
samband mellan förpliktelsernas varaktighet, investeringsstrategin och de 
förväntningar som riktas mot institutionernas engagemang i sina investerings-
bolag.299Det kan i den här kontexten påpekas att ett långsiktigt ägarengagemang i sig 
inte borde vara ett självändamål. Det bör rimligen handla om att långsiktighet i 
förhållande kortsiktighet leder till en bättre värdeutveckling i aktiemarknadsbolagen 
– och härigenom ökar den ekonomiska välfärden för de institutionella investerarna 
– vilket i förlängningen är positivt för samhällsekonomin.300 Kommissionen tar ett 
relativt ensidigt anslag beträffande tidshorisonten ifråga om de valmöjligheter 
aktieägare har disponibla för att reagera på en utveckling i investeringsobjektet 
vilken inte möter ägarens förväntningar. Det kan lyftas fram att långsiktiga 
placeringar vis-à-vis kortsiktiga placeringar, allt annat lika, inte är ett givet antagande 
i fråga om investeringsbolagens värdeutveckling på lång sikt.301  Antagandet om 
långsiktighet synes dock ligga som en ”blöt filt” över all EU-reglering på området 

                                            
295 KOM(2011) 164 s. 13. 
296 COM(2014) 213 s. 2. 
297 COM(2014) 213 s. 21. I kompromissförslag 5362/15 har ”medellång sikt” strukits. 
298 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 71. 
299 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 70. 
300 Jfr Stattin 2010 som resonerar på det här viset i förhållande till aktiva aktieägare, s. 6. I not 8 diskuterar 
författaren också problemet med tidshorisonten vilket är nära knutet till kort- respektive lång sikt. 
301 Antagandet är ifrågasatt av bland annat Fried s. 5, 13–17 och Strand s. 15. 
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för förvaltar- och bolagsstyrning. Förtroendekommissionen å andra sidan har uttalat 
att ”[d]et är fullt legitimt för en ägare att ha en kortsiktig investeringshorisont”.302 

Det finns här utrymme att bryta ned frågan i ett antal delmoment. Först ut kan 
det ifrågasättas om en institutionell investerare per definition över huvud taget kan 
klassificeras som en långsiktig aktieägare? Typiskt sett utgör sådana aktieägare som 
har andra intressen än finansiella i bolaget, dvs intressen av privat icke-monetärt 
slag303 , långsiktiga ägare. Exempel på sådana ägare är familjeägda företag och 
nätverk av industriellt ägande.304 Institutionella ägare kan enligt den här uppfattning-
en inte definieras som långsiktiga ägare. Viktigt är därför att i första ledet skilja på 
långsiktiga industriella ägare och institutionella ägare och i andra ledet urskilja 
långsiktiga samt kortsiktiga institutionella ägare. 

Inom den institutionella sektorn har olika typer av aktörer olika tidsperspektiv 
att förhålla sig till vilket knyter an till de rättigheter och skyldigheter som följer med 
ett aktieinnehav.305 Exempelvis är kapitalförvaltare av värdepappersfonder ofta mer 
kortsiktiga än kapitalägande institutioner. Det innebär att de institutioner som 
investerar i bolag inom de olika sektorerna måste agera utifrån olika tidsramar om 
de ska vara konkurrenskraftiga. Att investera på ett annorlunda sätt än marknaden i 
övrigt kan visserligen generera stora vinster men samtidigt är det väldigt riskfyllt. 
Därmed kan långsiktiga positioner generera en högre riskposition för den 
institutionella investeraren än en mer kortsiktig placeringsstrategi. Ett problem med 
kravliknande regler är dessutom att Exit-alternativet, dvs möjligheten sälja sitt 
aktieinnehav till förmån för placering i andra investeringar, försvåras. För det första 
beror det på att allt för lite omsättning på aktiemarknaden skapar en minskad 
likviditet och ett trögare system för handel. För det andra kommer den 
institutionella investeraren binda upp kostnader, direkta och indirekta sådana, 
knutna till innehavet i objektet och därmed uppfatta Exit som mindre attraktivt. 
Hårdraget kan det tolkas som att kommissionen ger ”kalla handen” till Exit som en 
ägarreaktion på ett företags utveckling.306 

EU-kommissionen har i det tidigare arbetet med 2014 års förslag förklarat att 
det inte är nödvändigt – eller förväntat – att alla institutionella investerare behöver 
utforma en långsiktig investeringsstrategi. I 2011 års grönbok anges att 
korttidsinvesteringar kan ha en positiv inverkan på bolagsstyrning. Som exempel 
anges ”aktiva” hedgefonder vilka kan ha en katalyserande effekt på styrning i bolag 

                                            
302 SOU 2004:47 s. 203. 
303 Exempelvis en möjlighet att erhålla sidotjänster vid sidan av ekonomiska vinster. 
304 Mäntysaari 2010 s. 186–187. 
305 Jfr 4 kap. 1 samt 37–39 §§ ABL vilken avser de förvaltningsrättigheter respektive ekonomiska rättigheter 
som aktieinnehav innebär, se prop. 2004/05:85 s. 565–566. 
306 Se avsnitt 5.2.6 om Exit som en övervakningsmekanism. 



57 

och öka aktieägares medvetenhet. 307  Visserligen stämmer detta så till vida att 
hedgefonder kan ha en positiv effekt i styrningen av investeringsbolag på 
aktiemarknaden. Däremot kan det ifrågasättas om denna typ av aktör är kortsiktig 
per definition och i sådana fall vad kort sikt innebär.308 Hedgefonder agerar ofta 
utifrån en tidsram om 5–7 år innan de utövar Exit. Dessutom kan dessa ”aktivister” 
agera som stöd för institutioner i att bli mer aktiva eftersom de agerar för inflytande 
i bolag snarare är med syfte att nå kontroll i bolagen. Kommissionen avfärdar dock 
positiva följder av sådana typer av investeringar på grund av att bolagsstyrning avser 
långsiktig avkastning för aktieägare utan Exit som målsättning.309 
 

4.2.1 Intressekonflikten mellan kapitalägande institutioner och 
kapitalförvaltare 

Artikel 3f gäller självständigt för både kapitalägande institutioner och 
kapitalförvaltare. Således är bägge parterna på egen hand förpliktade att följa 
regleringen enligt förslaget. Det innebär att den kapitalägande institutionen ska ha 
en engagemangspolicy också i de fall den tar hjälp av en kapitalförvaltare. 
Motsvarande gäller kapitalförvaltaren vilken inte kan förlita sig på eller hänvisa till 
den kapitalägande institutionens policy. Som ett tillägg i förslaget har artikel 3g.2 lagt 
fram. I artikeln stadgas att om en kapitalförvaltare investerar för en institutionell 
investerare genom ett skönsmässigt arrangemang med varje enskild kund eller 
genom företag för kollektiva investeringar, ska den kapitalägande institutionen 
årligen offentliggöra de viktigaste inslagen i överenskommelsen med kapital-
förvaltaren vad gäller följande frågor:310 
 

(a) Om och i vilken utsträckning den uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa sin 
investeringsstrategi och sina beslut till ansvarsförbindelsernas natur och varaktighet.  
(b) Om och i vilken utsträckning den uppmuntrar kapitalförvaltarna att fatta 
investeringsbeslut som grundas på företagens utveckling på medellång till lång sikt, 
inklusive den icke-finansiella utvecklingen, och att engagera sig i företagen som ett 
sätt att förbättra företagens resultat för att ge avkastning på investeringarna.  
(c) Metod och tidshorisont för utvärdering av kapitalförvaltarens prestationer och 
framför allt om och hur denna utvärdering beaktar den långsiktiga absoluta 

                                            
307 Se KOM(2011) 164 s. 11–12, särskilt not 44. Jfr Förtroendekommissionens uttalande vilka delvis intagit en 
annan position däri det framgår att olika ägartyper har olika förutsättningar vilket i sin tur innebär att de 
kanske inte ska eller kan åläggas samma krav beträffande ägarrollen, se SOU 2004:47 s. 183–184. 
308 Strand s. 30–31. 
309 Det kan beskrivas som en ”Pump-and-dump”-strategi, Strand s. 31. 
310 COM(2014) 213 s. 21. 
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utvecklingen till skillnad mot utvecklingen i förhållande till ett jämförelsetal eller 
index eller andra kapitalförvaltare som tillämpar liknande investeringsstrategier.  
(d) Hur utformningen av ersättningen för kapitalförvaltarens tjänster bidrar till att 
anpassa kapitalförvaltarens investeringsbeslut efter natur och varaktighet för den 
institutionella investerarens ansvarsförbindelser.  
(e) Portföljens avsedda omsättningshastighet eller hastighetsintervall, den metod 
som används för att beräkna omsättningshastigheten och om det finns några rutiner 
om den överskrids av kapitalförvaltaren.  
(f) Varaktigheten för överenskommelsen med kapitalförvaltaren.311 
 
Bestämmelsen tar sikte på ett avtalsförhållande helt frånskilt aktiemarknadsbolagets 
organisering. Bestämmelsen baseras på antagandet att de kapitalägande 
institutionerna å ena sidan är mer eller mindre långsiktiga investerare, vilket följer av 
dess förpliktelser gentemot sina kunder. Kapitalförvaltarna antas å sin sida vara 
kortsiktiga i sina investeringar.312 Kapitalförvaltares kortsiktighet behandlades i 2011 
års grönbok vari det framhålls att dessa aktörer uppmuntras till kortsiktiga vinster på 
grund av hur deras resultat utvärderas samt på vilket sätt stimulansåtgärder så som 
avgifter och provisioner baseras på. Enligt EU-kommissionen finns det tecken på 
att kapitalförvaltarna ”väljs, bedöms och ersätts på grundval av kortsiktiga, relativa 
resultat.”313 För att säkra ett bättre och mer långsiktigt ägarengagemang har det 
ansetts väsentligt att de kapitalägande institutionernas intressen avspeglar sig i de 
förpliktelser som kapitalförvaltarna har gentemot dem.314 Syftet med förslaget till 
artikel 3g.2 är att offentliggörande av avtalet mellan den kapitalägande institutionen 
och kapitalförvaltaren ska trygga den tidigares intresse i långsiktiga förpliktelser. Det 
förutsätter först och främst att de kapitalägande institutionerna i alla fall är 
långsiktiga och aktiva i sina investeringar. Att uppnå den önskade effekten sker dock 
svårligen genom den här typen av offentliggörande. Istället är det snarare avhängigt 
dessa aktörers egna intressen i att lösa den här situationen.315  Kommissionens 
resonemang bygger dessutom på en viss motsättning. Kommissionen påtalar att 
kortsiktigheten hos kapitalförvaltarna beror på hur de utvärderas, vilket sker på basis 
av den finansiell rapportering de lämnar ut. Att utöka rapportering på det viset som 
kommissionen föreslår riskerar att späda på kortsiktiga bedömningar, snarare än att 
skapa förutsättningar för långsiktighet. 

Den påstådda intressekonflikten mellan kapitalägande institutioner och 
kapitalförvaltare rör en relation helt avskild från den interna bolagsstyrningen i 
                                            
311 COM(2014) 213 s. 21. 
312 Se Curran och Chapple s. 10, samt Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 77. 
313 Om korta tidsintervaller tillämpas kan relativ resultatvärdering leda till flockbeteende med kortsiktighet 
som grundval, vilket leder till bristande aktieägarengagemang, se KOM(2011) 164 s. 13. 
314 Se UK Stewardship Code, Application of the Code p. 7–8. 
315 Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 78. 
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aktiemarknadsbolag. 316  Bestämmelsen har därför inte någon aktiebolagsrättslig 
anknytning. Det handlar istället om en annan typ av agentteoretisk konstruktion 
skild från aktiebolagets interna intressekonflikter. Vid sidan av relationen mellan 
institutionella ägare och slutinvesterarna karaktäriserar relationen mellan 
kapitalägande institutioner och kapitalförvaltare enligt min uppfattning kärnan av 
den externa bolagsstyrningen. Av det ovanstående blir det tydligt att den förmodade 
intressekonflikten hanteras och regleras utanför aktiemarknadsbolagets gränser. 
Samtidigt återknyter den till frågan om långsiktiga investeringar i aktiemarknads-
bolagen. Tilläggas bör också att slutinvesterarnas intresse ska beaktas. För egen del 
har jag svårt att begripa hur den här kedjan såväl horisontellt som vertikalt ska 
kunna införlivas och ”kalibreras” i ett och samma system för (extern och delvis 
intern) bolagsstyrning. Än svårare bör det rimligen vara att uppnå det förväntade 
resultatet om ett aktivt och långsiktigt ägarengagemang med de olika bakomliggande 
intressen som är för handen. 
 

4.2.2 ”One-size-fits all”? 

Ett perspektiv på redovisning av mer eller mindre kvalitativa variabler som kan 
appliceras är att redovisningen ofta generar något helt annat än vad redovisningen 
syftar till. I grund och botten handlar redovisning om att återge ett förhållande, 
exempelvis redogöra för en åtgärd som vidtagits i en verksamhet. En sådan åtgärd 
kan vara röstning vid bolagsstämmor. Redovisningen ska således återge vilka åtgärder som 
vidtagits beträffande röstning vid bolagsstämmor. Från institutionellt teoretiskt perspektiv, 
vilket inte ska förknippas med institutionella investerare, brukar det talas om 
normkonformitet mellan organisationer i olika samhällssektorer. Det innebär att de 
organisationer som är verksamma inom vissa områden i samhället av olika 
anledningar allt mer efterliknar varandra.317  Denna teoretiska utgångspunkt har 
anlagts på den ”boom” av redovisningsnormer och offentliggöranderegler som växt 
fram under de senaste 20 åren vid sidan av (och som en del) av bolagsstyrningens 
framväxt.318 Kärnfrågan handlar om redovisningens funktion och vilka effekter ett 
ökad offentliggörande av företags verksamheter får. Den kritik som riktats mot en 
ökad redovisning är att orsak och verkan byter plats. Istället för att företag redovisar vad 
det gjort blir redovisningen styrande i det hänseendet att företag i praktiken agerar 
utefter vad de är ålagda att redovisa. Detta eftersom företaget mot omvärlden måste 
kunna uppvisa att de följt de krav som redovisningen ställer. Andra saker som för 
den enskilda verksamheten i praktiken är mer lämpliga att praktisera skjuts 

                                            
316 Viss reglering av intressekonflikten återfinns också i artikel 23 i MiFID II. 
317 Se Dimaggio och Powell 1983. 
318 För ledande forskning på området, se Power 1994 och Power 2003. 
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härigenom undan från bolagets agenda. Ju mer detaljerade krav som ställs på 
redovisningen desto mer blir redovisningen styrande för driften av verksamheten.319 

Det här dilemmat aktualiseras i EU-kommissionens förslag. Kommissionen 
uppställer relativt detaljrika riktlinjer för vilka aktiviteter och åtgärder som ska 
offentliggöras. Det kan antas att EU-kommissionen anser att det som ska 
offentliggöras är det som är viktigt i den institutionella ägarrollen. Åtgärderna 
definierar härigenom vad som är aktivt och långsiktigt ägarskap. Andra åtgärder som 
institutionerna kan tänkas företa i sin externa bolagsstyrning blir därför sekundära, 
oavsett om de är lämpliga för den enskilda institutionen. En stor del av den reella 
styrningen från institutionernas sida sker informellt och inofficiellt genom (daglig) 
kommunikation med investeringsbolagens styrelse och VD, särskilt inför en 
bolagsstämma beträffande viktiga frågor. Om det ställs krav på offentliggörande kan 
den här aktiviteten, vilken i praktiken är en viktig del i institutionens externa 
bolagsstyrning och för investeringsbolagets styrning av interna angelägenheter, 
försvåras.320 Det finns därmed en risk att aktiviteter och åtgärder som faller utanför 
det som behöver offentliggöras enligt förslaget kommer utmönstras från 
institutionernas hantering av ägarrollen i sina portföljbolag. Samtidigt är det 
underliggande syftet med förslaget i någon mån att redovisningen ska styra 
institutionella investerare till att bli mer aktiva och långsiktiga. En ”one-size-fits-all”-
tematik, vilket kan sägas vara en del av EU:s harmoniseringsprojekt, riskerar dock 
att skapa motsatt effekt i praktiken.321 Det här dilemmat aktualiseras i och för sig vid all 
form av redovisning men detaljnivån i 2014 års förslag gör problemet mer påtagligt. 
De svenska institutionella ägarna har i vissa fall helt skilda förutsättningar i 
förhållande till sina europeiska motsvarigheter (i exempelvis England) och agerar på 
ett annorlunda sätt. I förhållande till England är (i) ägarförhållandet i viss mån skilt 
med en väsentligt högre ägarkoncentration på den svenska aktiemarknaden, (ii) den 
svenska modellen för bolagsstyrning annorlunda utformad, och (iii) de svenska 
institutionernas agerande mer aktivt. Skog menar att EU-kommissionen inte har 
underbyggt sin analys av bolagsstyrningssystemen och de olika ägarförhållanden 
som råder inom EU. Bland annat menar han att kommissionen på ett förenklat vis 
utgått från de engelska förhållandena och applicerat detta på en europeisk 
bolagsstyrningskontext. 322  Detta bekräftas möjligen också av den kritik som 
Europarlamentet lämnade i sin lagstiftningsresolution.323 Regleringen härstammar 
tydligt från agentteorin vilken gör sig mest aktuell i en engelsk kontext med stor 

                                            
319 Power menar att homogeniseringen och standardiseringen av redovisningsnormer inte ska underskattas, 
Power 2003 s. 189. 
320 Oavsett verkan offentliggörandekrav leder det rimligen till ökade administrativa bördor för institutionernas 
bolagsstyrningsavdelningar. 
321 Jfr Skog 2012 s. 57–62. 
322 Skog 2012 s. 61. 
323 Se avsnitt 4.1.3.3. 
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spridning i ägandestrukturen på aktiemarknaden. I Sverige (och likaså i 
Kontinentaleuropa) ser strukturen annorlunda ut. Majoriteten av aktiemarknads-
bolagen har där en kontrollägare som har ett reellt inflytande över styrelse-
sammansättningen vilket innebär att agentproblematiken inte aktualiseras på samma 
sätt. Trots det arbetar EU-kommissionen utefter tesen att agentproblemet måste 
hanteras på samma sätt inom hela EU.324 En sådan typ av reglering, särskilt på ett 
område som idag bygger till stor del på en flexibel självreglering, kan stjälpa snarare 
än hjälpa institutionernas agerande som aktiva och långsiktiga ägare. Detta eftersom 
regleringen saknar förankring i de lokala förhållanden som råder på de europeiska 
aktiemarknaderna. Regleringen riskerar därmed att bli ett trubbigt verktyg vilket avleder 
institutionernas från att utöva sin ägarroll på ett effektivt och hållbart sätt. Rimligen kommer 
det också generera ökade administrativa bördor och kostnader för de institutionella 
investerare som omfattas av förslaget. Den svenska ståndpunkten i frågan 
överensstämmer ganska väl med det ovanstående resonemanget.325 För att lindra 
den (negativa) effekten av förslaget kan institutionerna frångå kraven om de 
förklarar sin avvikelse enligt principen om följ-eller-förklara. 
 

4.2.3 Offentliggörandets motsättningar 

I det föregående har det redogjorts för det icke-rationella mönster som kan uppstå i 
kölvattnet av (detaljerade) offentliggörandekrav. Det finns ett annat problem med 
en eskalering av dylik reglering. 2014 års förslag är rotat i bolagsstyrningsdiskursen 
grundläggande antagande om en positiv korrelation mellan utökad information och 
aktiva och långsiktiga aktieägare. Därför vill kommissionen utöka rapporterings-
skyldigheten, exempelvis i halvårsvis uppgiftsutlämnande från kapitalförvaltare till 
institutionerna. Samtidigt uttalar kommissionen att kvartalsrapportering späder på 
kortsiktiga passiva ägarbeteenden.  Det är möjligt att bristande beslutsfattande beror 
på en optimism och övertro i marknaden snarare än begränsad informationstillgång. 
Den överoptimism (bias) som råder på marknaden – dvs en avsaknad av rationella 
investerare (och lagstiftare) – kan möjligen vara det som lett fram till finanskrisen, 
inte brister i skötseln av aktiemarknadsbolagen eller bristande transparens av ägarnas 
externa bolagsstyrning.326 Ansatsen har indirekt erhållit stöd från EU-kommissionen 

                                            
324 Skog 2012, s. 61–62. 
325 Se bland annat faktapromemoria 2013/14:FPM84 s. 5 samt Juridiska fakultetsnämndens vid Uppsala 
universitets remiss JURFAK 2014/23. 
326 Detta antagande har sin grund i den kognitiva (social)psykologin. Förklaringsmodellen påvisar att 
människor skapar förenklade tankemönster eller strategier – så kallad heuristik – för att klara av att processa 
komplex information. Heuristisk är en typ av mental genväg eller tumregel som människor använder att 
förenkla sitt beslutsfattande. Denna typ av informationsprocessande är enligt vissa det som orsakar de 
faktiska problemen på finansmarknaden, se Kahneman och Tversky 1979 s. 263–291 och Kahneman och 
Tversky 1973 s. 237–251 samt Avgouleas s. 440–455. 
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i de föreslagna ändringarna till öppenhetsdirektivet. 327 EU-kommissionen har fram-
hävt att ökade rapporteringskrav, särskilt i fråga om finansiell kvartalsrapportering, 
leder till kortsiktighet på marknaden.328 Detsamma kan som utgångspunkt anses 
gälla även beträffande ett utökat uppgiftslämnande av det institutionella ägandet. 
Frågan är hur EU-kommissionen vill ha det? Resonemanget har visserligen fått 
uppmärksamhet i förslagets artikel 3g–3h men en diskrepans mellan reglerings-
initiativen är närvarande. Utökat offentliggörande, oavsett om sakinnehållet 
kvalitativt ska framhäva långa placeringar, riskerar att leda till kortsiktighet, nämligen 
genom att ägare som ogillar den information de får väljer att sälja sina innehav. En 
mer nyanserad ansats är önskvärd. Samma information kan för det första betyda 
olika saker av olika aktörer, beroende på vad man tror om framtiden och om 
ekonomins orsakssamband. För det andra har inte alla investerare samma syfte med 
sina investeringar. Därför kommer de heller inte att reagera på samma sätt på 
samma information. Olika beteenden hos investerare behöver inte bero på att det 
skulle finnas något fel i det nuvarande systemet, vilket EU-kommissionen däremot 
framhåller. Systemet fungerar rimligen om olika aktörer kan agera på olika sätt. I 
efterhand får man utvärdera investerarnas agerande utifrån deras uppdrag. 
 

4.2.4 Principen om följ-eller-förklara 

Det nya krav om offentliggörande av en engagemangspolicy som uppställs för 
institutionella ägare och kapitalförvaltare kan frångås med stöd av artikel 3f.4 under 
förutsättning att aktören tydligt motiverar skälet till det. Förslaget är till stor del 
baserat på principen om följ-eller-förklara genom självreglering.329 Det här skapar i 
grunden en flexibilitet i regelverket utefter vad som är relevant att redovisa för de 
enskilda aktörerna. Vidare ges institutionerna möjlighet att frångå kravet enligt 
artikel 3f.3 om att årligen offentliggöra hur de tillämpat engagemangspolicyn. Av 
praktiska skäl är det dock rimligt att offentliggörandet sker årligen i samband med 
att den till årsredovisningen inkluderade bolagsstyrningsrapporten publiceras.330 

På samma sätt kan de kapitalägande institutionerna enligt artikel 3g.2 st. 2 
avvika från det föreslagna kravet om offentliggörande av överenskommelsen mellan 
dem och en kapitalförvaltare (artikel 3g.2 punkterna a–f). Detta förutsätter att en 
tydlig och motiverad förklaring lämnas till varför så beslutats.331 Mera oklart är det 

                                            
327 Ändringsdirektiv 2013/50/EU, 2.2 Konsekvensanalys. 
328 SOU 2014:70 s. 17, 170–171. 
329 Se exempelvis Koden, Fondbolagskoden och UK Stewardship Code. 
330 Se avsnitt 3.7.3 för en närmare redogörelse av den nuvarande regleringen i ÅRL. 
331 I Rådets kompromissförslag 5215/15 har ett antal ändringar vidtagits i fråga om hur de institutionella 
investerarna ska följa eller förklara sin investeringsstrategi. Punkt 2 har utmönstrats och istället har en 
motsvarande skrivning lyfts in direkt under punkt 1. Av inledningen till kompromissförslaget framgår det att 
denna skrivning ska stärka principen om följ-eller-förklara i bestämmelsen. 
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varför den investeringsstrategi som ska offentliggöras enligt artikel 3g.1 inte omfattas av 
följ-eller-förklaraprincipen i artikel 3g.2 st. 2. Huruvida det är ett misstag vid 
beredningen av förslaget eller om förpliktelsen att offentliggöra en investerings-
strategi är underställt ett ska-krav är oklart. I preambel 12 anges att ”[d]e 
institutionella investerarna bör varje år offentliggöra för allmänheten hur deras 
investeringsstrategi förhåller sig till deras ansvarsförbindelsers natur och 
varaktighet…”332. Skrivningen talar för att det har skett ett oavsiktligt fel i förslaget. 
Däremot anges det i redogörelsen till förslaget att engagemangspolicyn kan frångås 
medan ”[d]e institutionella investerarna kommer att behöva offentliggöra för 
allmänheten hur deras investeringsstrategi förhåller sig till…”.333 Det talar snarare 
för att kommissionen har gjort ett medvetet val att utesluta möjligheten för 
kapitalägande institutioner att avvika från att lämna en redogörelse av 
investeringsstrategin genom en tydlig och motiverad förklaring.334 

Kapitalförvaltare är på ett motsvarande sätt underställda en förpliktelse att 
redovisa för den kapitalägande institutionen som de ingått en överenskommelse 
med (artikel 3g.2). Vidare är de skyldiga att redovisa hur deras investeringsstrategi 
och genomförandet av den överensstämmer med överenskommelsen och hur detta 
bidrar till utvecklingen av den kapitalägande institutionens tillgångar på medellång 
till lång sikt (artikel 3h.1). Enligt 2014 års förslag är kapitalförvaltaren till skillnad 
från kapitalägarna skyldig att redovisa det här två gånger per år. 

 
I Rådets kompromissförslag 5215/15 har det här dock reviderats och enligt det ska 
kapitalförvaltaren lämna en redovisning en gång per år. I kompromissförslag 5362/15 har det 
införts en begränsning i artikel 3h. Medlemsstaterna ska enligt förslaget kunna föreskriva att 
kapitalförvaltare inte behöver redovisa information om överenskommelsen mellan dem och den 
kapitalägande institutionen under förutsättning att den senare explicit har instruerat 
kapitalförvaltaren att inte offentliggöra överenskommelsen. En möjlig orsak till det är att 
förhållandet har så pass stark ”affärsmässig karaktär” att det kan skada en eller båda parterna om 
informationen sprids till en vidare krets personer. Uppenbarligen är regleringen av 
överenskommelsen en delikat fråga att hantera och det är inte orimligt att artikel 3h i slutändan 
får ett innehåll vitt skilt från 2014 års förslag eller utmönstras helt. 

 

4.2.5 Implementeringen av 2014 års förslag i svensk rätt 

Skillnaden i förhållande till självregleringens modell för följ-eller-förklara är att 
förslaget avses införlivas 2007 års direktiv. Det innebär att modellen om följ-eller-
förklara på något vis behöver införlivas i lagstiftning. Hur det på lämpligast vis 
genomförs i Sverige är oklart. Möjligen skulle den reglering som återfinns i 6 kap. 

                                            
332 Com(2014) 213 s. 14. 
333 Com(2014) 213 s. 8. 
334 Se Søndergaard Birkmose NTS 2014 s. 79 vilken kommer fram till samma slutsats. 
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ÅRL tillsammans med ABL kunna vara en lösning.335 Eftersom vissa delar inte 
berör kärnan i ett aktiebolags verksamhet utan handlar om förhållanden utanför den 
interna bolagsstyrningen kan en sådan lösning dock bli svårinarbetad. En annan 
lösning är att likt den tyska modellen genom AktG lagstiftningsvägen reglera med 
hänvisning till en ”kod” baserad på självreglering. Mot bakgrund av grundläggande 
EU-rättsliga principer är denna lösning däremot problematisk eftersom en sådan 
lösning vanligtvis inte godtas vid implementering av direktiv i medlemsstaterna.336 
Bland annat kan det vara svårt att sanktionera ”bristande” efterlevnad med en sådan 
konstruktion. En tredje modell är att på något vis införliva reglerna i börsernas 
regelverk med dess sanktionsmöjligheter med AMN som viss uttolkare. Den 
sanktionsmöjligheten är dock enkom tillgänglig för börsens disciplinnämnd som 
privat aktör. Huruvida det uppfyller kravet om medlemsstaterna effektiva 
säkerställande av efterlevnaden av reglerna är tveksamt.337 Ett särskilt problem med 
den här lösningen är att regleringen i 2014 års förslag primärt inte tar sikte på 
aktiemarknadsbolagen, utan den berör de institutionella investerarna som ägare. 
Därav blir den tredje modellösningen svår att över huvud taget applicera på den 
institutionella ägarrollen. Ett fjärde alternativ är en implementering i den 
näringsrättsliga reglering som varje enskild institution och kapitalförvaltare är 
underställd.338  Idag återfinns det angränsande regler om bolagsstyrning i denna 
reglering vilket talar för en sådan möjlighet. Genom lagstiftning och eventuella 
myndighetsföreskrifter på det här området uppfylls rimligtvis också kraven om en 
effektiv modell för regelefterlevnad inklusive godtagbara sanktionsmöjligheter. 
 

4.2.6 Några ord om den svenska inställningen till förslaget 

2014 års förslag fortfarande är föremål för behandling och förhandling inom EU. 
Regeringen har om förslaget uttalat i sin faktapromemoria att de å ena sidan stödjer 
den målsättning om ökat aktieägarengagemang och ökad öppenhet som eftersträvas 
med förslaget. Å andra sidan anser regeringen att det är upp till näringslivet själv att 
lösa den här frågan samt att detaljregleringen leder till ökade kostnader för de 

                                            
335 Se avsnitt 3.7.3. 
336 Vid direktivimplementering överlåts visserligen till medlemsstaterna att bestämma form och 
tillvägagångssätt för genomförandet (art. 288.3 FEUF) men direktivregleringen måste i princip överföras till 
nationell lagstiftning, se Bernitz s. 56–57. Se avsnitt 3.6.3 för en beskrivning av den tyska modellösningen. 
337 Jfr dock implementeringen av direktiv 2004/25/EG (Takeover-direktivet) i lag (2006:451) om offentliga 
uppköpserbjudanden (LUA). Med stöd i 7 kap. 10 § LUA har Finansinspektionen genom 14 kap. FFFS 
2007:17 delegerat de uppgifter som avses i den föregående bestämmelsen till AMN. För att kunna genomföra 
takeover-reglerna på annat sätt än genom lagstiftning hämtade regeringen stöd i direktivets artikel 1. Artikeln 
anger att medlemsstaterna kan införliva reglerna i bland annat uppförandekoder eller arrangemang som 
fastställs av organisationer som officiellt bemyndigats att reglera marknaderna. Det gav den svenska 
lagstiftaren ett utrymme att delvis införliva direktivet genom självreglering, se prop. 2005/06:140 s. 42–43. 
338 Rimligen i FRL och LVF (LAIF regleras till stor del genom hänvisning till LVF). 
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berörda aktörerna.339 Ståndpunkten speglar enligt min uppfattning den grund som 
den svenska bolagsstyrningen bygger på idag. På grund av de skilda 
ägarförhållanden som råder i respektive medlemsstat ställer sig flertalet 
remissinstanser frågande till att på bolagsstyrningens område skapa en enhetlig 
(detaljerad) lagreglering för extern bolagsstyrning inom EU.340 Det påtalas också att 
regleringen riskerar att leda till att likalydande och standardiserade dokument skapas 
i strävan att följa alla regler från institutionernas sida. Nyttan blir därför obefintlig. 
Kostnaden i sådana fall landar däremot i slutändan på slutinvesteraren.341 Syftet med 
förslaget riskerar därmed att motverkas.342 Dessutom lämnas en allmän kritik mot 
att i direktivet om aktieägares rättigheter reglera sektorspecifika investerare.343 Det 
finns säkerligen en god grund för många av de uttalanden som lämnats från svenskt 
håll beträffande problemen med 2014 års regleringsinitiativ. Det är enligt min 
uppfattning problematiskt att införa en annorlunda reglering än den nuvarande, 
vilken är utformad med beaktande av svenska förhållanden. Vad som är positivt 
med förslaget är dess inverkan på den allmänna diskussionen om den institutionella 
ägarrollen. Ett utökat samtal är enligt min uppfattning nödvändigt. Det behöver ta 
avstamp i dagens reella institutionella ägarstruktur vilken möjligen skiljer sig från 
såväl kommissionens utgångspunkter som nuvarande svenska modell centrerad till 
aktiebolagsrätten. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
339 Faktapromemoria 2013/14:FPM84 s. 5. De flesta remissinstanser delar regeringens utgångspunkter, se 
Advokatsamfundet R-2014/0687, FAR remissvar 2014-05-28, Finansbolagens förening FF dnr 228/2, 
Fondbolagens förening remissvar 2014-05-28, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet JURFAK 
2014/23, NASDAQ OMX Stockholm remissvar 2014-04-24, Svenska Bankföreningen 2014/00052, Svenskt 
Näringsliv remissvar 2014-04-24, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund svar 2014-05-27. 
340 Se bland annat Advokatsamfundet R-2014/0687, och Juridiska Fakultetsnämnden vid Uppsala universitet 
JURFAK 2014/23. 
341 Advokatsamfundet R-2014/0687. 
342 NASDAQ OMX Stockholm remissvar 2014-04-24. 
343 Fondbolagens förening remissvar 2014-05-28. 



66 

5 Den institutionella ägarrollen i Sverige 

5.1 Det svenska institutionella ägandet – en bakgrund 

Som framhållits tidigare har svenska aktieägare traditionellt sett styrt aktiebolag med 
ett ’hands-on’-agerande. Svenska ägare har utövat sin ägarroll med hög aktivitet i 
nära bundenhet med styrelse och VD vilket har sin bakgrund i den svenska 
modellen med starka kontrollägare i aktiebolagssfären.344 För aktiemarknadsbolagen 
ser utmaningarna för ett aktivt ägande annorlunda ut idag.345 Institutionella ägare 
blir allt vanligare och det är inte givet att de över huvud taget kan eller bör engagera 
sig som aktiva och långsiktiga ägare. Det ställer nya krav på det svenska systemet för 
bolagsstyrning.346 Bäckström uttalar följande om institutionellt ägande i Sverige att: 
 

”Den svenska ägarmodellen under lång tid har tjänat den svenska ekonomin väl. … När färre 
aktörer kan eller vill vara kontrollägare undergrävs modellen. Därför är det viktigt att vi får igång 
en diskussion kring en reformering av regelverket kring den svenska bolagsstyrningen.”347 

 

Frågan är om den svenska modellen för bolagsstyrning är väl anpassad för det ”nya” 
institutionella kapitalet på aktiemarknaden. Möjligen värderas kontrollägandet i den 
nuvarande svenska modellen för högt vilket inte gagnar de svenska aktiemarknads-
bolagens möjligheter att härbärgera ett aktivt och långsiktigt institutionellt kapital.348 
Idag är effektiviteten och trovärdigheten för systemet för bolagsstyrning till stor del 
beroende av hur institutionella investerare hanterar sina aktieägarrättigheter i 
investeringsbolagen. 

Vissa betraktar institutionerna som allt för passiva och reaktiva i sin ägarroll 
utifrån de krav som ställs på ”godtagbart ägarskap”.349 Andra hävdar det motsatta, 
dvs att svenska institutioner är aktiva ägare och motverkar en mer kortsiktig 
företagsledning i investeringsbolagen.350 En tredje kategori menar att antagandet om 
bristande engagemang saknar empiriskt stöd samt att det av företagsekonomiska 
skäl kan vara sub-optimalt för institutionerna att över huvud taget företa den typ av 

                                            
344 Ofta sker det genom löpande kommunikation och träffar mellan ägare och bolagsledningen vid sidan av 
det formella utövandet av rösträtten. I exempelvis Storbritannien har istället anslaget från aktieägare på 
aktiemarknaden varit det motsatta. Möjligtvis håller det på att ändras, åtminstone om man ser till den brittiska 
lagstiftarens intentioner, se Cheffins s. 1004–1005. 
345 Gemensamt innehar de institutionella investerarna en hög andel av det totala aktiekapitalet på den globala 
aktiemarknaden. OECD estimerade att institutionella investerare 2009 förvaltade finansiella tillgångar till ett 
värde av USD 53 trillioner av vilket cirka USD 22 trillioner bestod av aktier, se OECD 2011 s. 20. De 
institutionella investerarnas inflytande på den globala och svenska aktiemarknaden är därför betydande. 
346 Bäckström s. 2. 
347 Bäckström s. 3. 
348 Nachemson-Ekwall s. 4. 
349 Se exempelvis OECD 2011 s. 20–21, COM(2014) 213 s. 4, KOM(2011) 164 s. 3, 11–14. 
350 OECD 2011 s. 20–21. Se Skog och Sjöman s. 253 i fråga om svenska institutioner. 
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ägarinflytande som lagstiftaren uppmanar till. 351  En ytterligare synpunkt till de 
påstådda bristerna i institutionernas ägarengagemang handlar om att institutionerna 
effektivt blockeras av de dominerande kontrollaktieägarna.352 Givet den höga andel 
institutionellt kapital som verkar på aktiemarknaden har de institutionella 
investerarna, oavsett vilken bedömning som är korrekt, blivit syndabockar för den 
senaste finanskrisen.353 EU har sållat sig till den skara anhängare som intagit en 
skeptisk syn på institutionella investerares roll i bolagsstyrningssystemet.354 

Som framgår av det föregående är grundvalen i modern bolagsstyrning att 
aktieägarna är aktiva och långsiktiga. Frågan är om den inom bolagsstyrningen 
”givna” utgångspunkten är lika given för alla investerare och särskilt för 
institutionella sådana.355 Institutionella investerare ska trots allt agera med särskild 
hänsyn gentemot slutinvesterarna, vilket innebär att ägandet i investeringsbolagen 
primärt bör utövas som en finansiell placering, inget annat.356 Följaktligen behöver 
det inte vara en naturlig del för institutionella investerare att främja investerings-
bolagens långsiktiga målsättningar.357  Nedan presenteras några beståndsdelar av 
problematiken kring de motsättningar som uppstår mellan aktiemarknadsbolagens 
behov och de institutionella investerarnas syften på aktiemarknaden. En alternativ 
möjlighet för institutionella ägares styrning genom Exit presenteras också. 
 

5.2 Institutionernas investeringsperspektiv och förutsättningar 

5.2.1 Riskhantering 

Alla investeringar är förenade med risk i någon form. En nyckelprincip på 
kapitalmarknaden är sambandet mellan finansiella produkters avkastning och risk. 
Med riskfördelning mellan olika placeringsalternativ avses osäkerheten i 
avkastningen beträffande hela eller delar av den underliggande tillgången. Hur 
mycket exempelvis en fonds värde förändrats över tid anger fondens 
(placeringsobjektets) risknivå. Större svängningar medger en högre risk att förlora 
pengar i investeringen och vice versa. Likaså är en hög risknivå nära sammanknutet 
med hög avkastning. Investeraren behöver ta en risk för att nå (förväntad) 
avkastning. När en investerare (privat eller institutionell) ska välja placering av sina 
medel måste en riskavvägning göras. Vilken risk en placerare utsätter sitt sparkapital 

                                            
351 Strand s. 57–60 och Søndergaard Birkmose ECFR 2014 s. 214–257. 
352 Strand s. 9. 
353 OECD 2011 s. 20–21 och COM(2014) 213 s. 2–4. 
354 COM(2014) 213 s. 2 samt KOM(2010) 284. Gilson och Gordon har beskrivit det som ”the agency costs of 
agency capitalism” s. 863. 
355 Jfr SOU 2004:47 s. 184. 
356 SOU 2004:47 s. 183. 
357 Arsalidou s. 412. 
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för blir en fråga om vilken grad av risk spararen vågar utsätta sitt kapital för.358 Val 
av placeringsobjekt och utformningen av det ger olika risknivåer. Att investera i 
ränte- eller indexfonder medför vanligtvis en låg risk där inflationen i princip är det 
som kan urholka värdet av investeringen.359 Aktier utgör däremot en placering med 
högre risk eftersom aktierna, som underliggande tillgång, lättare påverkas av upp- 
och nedgångar. Indirekt aktiesparande anses därför som högriskalternativ i 
förhållande till många andra indirekta investeringar. Varför en investerare ändå 
väljer att genom en vehikel (institution) placera medel i aktier beror på att 
investeraren uppfattar vehikelns risknivå som lämplig i förhållande till sin egen 
samtidigt som den anses utgöra ett bättre alternativ än exempelvis räntebärande 
instrument (med lägre möjligheter till hög avkastning) eller en direkt aktieinvestering 
med högre risknivå.360 

Alla typer av institutionella investerare sprider mer eller mindre sitt ägande 
varför en anpassning av institutionens risk- och avkastningsnivå blir beroende av 
antalet bolag som ingår i portföljinnehavet. Spridningen i antalet aktieinnehav kan 
skilja kraftigt åt mellan olika typer av institutioner.361 Särskilt mellan kapitalägande 
institutioner (livförsäkringsbolag och tjänstepensionsinstitut) och kapitalförvaltare 
(fondbolag). De tidigare innehar vanligen ett väsentligt mindre antal aktier än de 
senare i sin portfölj och utövar också (vilket framgår i avsnitt 5.3.4) inflytande i 
högre utsträckning i sina investeringsbolag. Stor riskdifferens föreligger därför 
mellan olika institutioner, vilket dels beror på ”bredden” av innehavet (dvs antalet 
emittentbolag i portföljen), dels hur de underliggande aktietillgångarna spridits ut på 
olika aktiemarknader362, valutor, branscher och geografiska områden.363 Osäkerhet 
om framtida utveckling och förändring utgör gemensam nämnare för all risk och ju 
mer koncentrerat ett portföljaktieinnehav är, desto större är institutionens risknivå. 
Risk- och avkastningsnivå är med andra ord uttryck för slutinvesterarens intresse 
vilket är styrande i valet av placering. Spararen väljer därför att placera sina medel 
hos den institution som i sin portfölj förmedlar en risknivå vilken motsvarar 
investerarens riskpreferens. Institutionerna förvaltar därför sina portföljer med olika 
diversifieringsstrategier, vilket innebär att ägandet sprids i en viss omfattning för att 
hantera riskfördelningen. Detta har mynnat ut i mer eller mindre begränsande 
näringsrättsliga regler gällande aktieinnehav i enskilda investeringsbolag. 
                                            
358 Kågerman, Lohmander och De Ridder s. 222. 
359 Fondbolagens förening, Fondspecial s. 2. Exempelvis har aktieinnehav stor kreditrisk. Det innebär att ett 
de specifika förutsättningar ett företag har kan leda till konkurs. 
360 Fondbolagens förening, Fondspecial s. 2. 
361 Exempelvis tjänstepensionsinstitutet Alecta investerar i ca. 160 olika emittentbolag, se Alecta innehav 
2013. Swedbank Robur, den största fondförvaltaren i Sverige, hanterar däremot mellan 2000–3000 olika 
aktieinnehav dagligen, se avsnitt 5.3.4.11. 
362 Varje aktiemarknad kan sjunka i värde (marknadsrisk), beroende på exempelvis konjunkturnedgång och 
tillgång på kapital, se Fondbolagens förening, Fondspecial s. 3. Om en institution endast placerar medel på en 
aktiemarknad är risken därför större än vid placering på två eller flera (aktie)marknader. 
363 Fondbolagens förening, Fondspecial s. 2. 
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Aktieinnehav innebär ur ett finansiellt perspektiv en placering med låg likviditet. 
Näringsrätten tvingar institutionerna att vara likvida i olika hög utsträckning.364 

Den aktiebolagsrättsliga kontrollrätten som följer med aktieinnehavet påverkas 
mot bakgrund av det föregående indirekt genom att riskpreferenser blir styrande för 
institutionerna. Ett sätt att hantera problemet med portföljdiversifiering är genom 
samarbete mellan institutionerna. Det kan resultera i reella möjligheter till inflytande. 
Exempelvis i fråga om aktierelaterade incitamentsprogram behöver endast en 
tiondel av bolagets aktieägare rösta emot ett styrelseförslag vid bolagsstämman som 
de inte är nöjda med (16 kap. 2 och 8 §§ ABL). Institutionerna kan också föra fram 
gemensam kritik vid bolagsstämman vilket kan få ett större genomslag än om en 
enskild institution uttalar sig, och härigenom sätta en större press på styrelsen att 
hantera frågan på ett visst sätt. Om röstandelen för en enskild institution är mellan 
exempelvis 1–3 procent är förutsättningarna för att påverka styrelsen tämligen små, 
vilket skapar få incitament (om det över huvud taget finns någon reell 
påverkansmöjlighet att tala om) att vilja agera på bolagstämman. 365  Samarbete 
mellan aktieägare är dock på samma sätt som att agera på egen hand kostsamt, 
varför liknande kostnadsöverväganden behöver vidtas vid ett sådant samarbete. 
 

5.2.2 Något om kontrollrätten i den näringsrättsliga lagstiftningen 

Näringsrätten kan i vissa fall sägas inskränka utrymmet för institutionernas 
kontrollmöjligheter, eller Voice-agerande, utefter mer eller mindre snäva gränser. 
Syftet med den näringsrättsliga regleringen är begränsa koncentrationsriskerna hos 
institutionerna och att reglera institutionernas likviditetsnivå som ett skydd för 
slutinvesterarna. 366  Det påverkar institutionens mandat i fråga om att utöva 
ägarinflytande i sina investeringsbolag. Näringsrätten, tillsammans med övriga 
bolagsstyrningsregler, sätter därmed de rättsliga ramarna för institutionernas 
ägarstrategier. Alla svenska institutioner verksamma som, eller i anknytning till, 
aktieägare är föremål för någon form av näringsrättslig reglering.367 

Det bör framhållas att ägarrestriktionerna för de kapitalägande institutionerna 
(AP-fonderna exkluderat) har minskat på senare år. Exempelvis livförsäkringsbolag 
och tjänstepensionsinstitut har endast en kvalitativ begränsning beträffande sina 

                                            
364 Se 4 kap. 13 § LVF. Jfr 4 kap. 1 § och 6 kap. FRL. 
365 Malmström s. 348. 
366 Institutioner erbjuder andra – ofta konsumenter – finansiella tjänster. Sparare överlåter sina pengar till 
institutionernas förvaltning. Enligt samma mönster som inom aktiebolagets organisation, kan det uppstå 
intressekonflikter mellan spararna och institutionen. I relationen mellan spararna och institutionen har ofta den 
senare ett betydande informationsövertag varför det ansetts angeläget att omgärda institutionerna med regler 
till skydd för spararna (konsumenten). Konsumentskyddsintresset är därför, vid sidan av likviditetskrav, särskilt 
framträdande inom näringsrätten, se Kågerman, Lohmander och De Ridder s. 38. 
367 Jfr Svernlöv s. 7. 
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aktieinnehav enligt FRL. Försäkringsbolagen styrs av konsolideringsregler 
utformade efter Solvens II. Av 6 kap. 14 § FRL framgår det att maximalt 25 procent 
av den totala tillgångsmassan får placeras i aktier för att täcka försäkringstekniska 
avsättningar. Som framgår i avsnitt 5.2.1 uppvisar aktier en större risk än exempelvis 
räntebärande instrument. En konsekvens av det blir att aktier ska avyttras när 
försäkringsbolaget befinner sig i en ansträngd finansiell situation. Minskas inte den 
risken kan verksamheten få problem och försäkringsgivaren försätts i en position 
som gör det svårt att infria garanterade åtaganden gentemot försäkringstagarna. Det 
kan i sin tur leda till en prestationsbedömning baserad på kortsiktiga lösningar 
snarare än långsiktiga sådana. En uppfattning är att Solvens II kommer uppmuntra 
sådant beteende hos försäkringsbolagen.368 Begränsningen är inte lika betydande 
som för kapitalförvaltare men den torde vara styrande i viss utsträckning även för 
försäkringsbolagen. 

AP-fonderna har fortfarande mer eller mindre robusta begränsningar vad gäller 
kontrollrättigheter i sina investeringsbolag. Som beskrivits i avsnitt 2.3 beträffande 
den sjunde AP-fonden (den svenska default-fonden) är dessa begränsningar 
styrande i fondens val av att utöva inflytande eller inte i bolaget. 

För den första till fjärde AP-fonden (buffertfonderna) är den grundläggande 
målsättningen att förvalta pensionsmedlen till största möjliga nytta för försäkringen 
för inkomstgrundad pension. För att uppnå det målet är utgångspunkten en låg 
risknivå i fondernas placeringar och inom ramen för den valda risknivån ska 
fondmedlen placeras i syfte att uppnå långsiktig hög avkastning (4 kap. 1 § lag om 
AP-fonder). Enligt 4 kap. 6 § st. 1 lag om AP-fonder får respektive AP-fond i 
aktiemarknadsbolag inneha aktier motsvarande högst två procent av det totala 
marknadsvärdet av aktierna i bolaget. 369  Den särskilda begränsningen av 
kontrollrätten för den första till fjärde AP-fonden stadgas i 4 kap. 9 § lag om AP-
fonder. Av bestämmelsens första stycke framgår det att fonderna inte får inneha 
aktier överstigande tio procent av röstetalet i ett enskilt aktiemarknadsbolag.370 
Slutligen framgår det av 4 kap. 15 § lag om AP-fonder att fonderna, om de 
överskrider gränserna enligt de föregående bestämmelserna, ska avveckla sitt 
innehav i den överskjutande delen så snart det är lämpligt enligt rådande 
marknadsförutsättningar. Buffertfonderna ska härutöver vara restriktiva beträffande 
styrelserepresentation i sina investeringar på grund av de svårigheter som kan 
uppkomma vid en avyttringssituation.371 

                                            
368 Reflection Group s. 37. 
369 Vissa undantag görs i 4 kap. 6 § st. 2 lag om AP-fonder när det handlar om innehav i andra fonder (p. 1) 
och innehav i fastighetsbolag när AP-fonden innehar så många aktier att röstetalet överstiger tio procent av 
röstetalet av samtliga aktier i fastighetsbolaget (p.2). 
370 I 4 kap. 9 § st. 2 lag om AP-fonder stadgas undantag för innehav i fastighetsbolag samt fondinnehav. 
371 Prop. 1999/2000:46 s. 84. Se avsnitt 5.2.5 nedan för en utveckling av insiderfrågan. Den sjätte AP-fonden 
regleras i lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden. Den har i syfte att investera i små och mindre stora onoterade 
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Det kan konstateras att de näringsrättsliga begränsningarna fastställer de 
grundläggande ramarna för vilket inflytande de institutionella investerarna kan 
utöva. Särskilt handlar det om begränsningar av röstutövandet. Också andra typer av 
begränsningar i ägarengagemanget kan utläsas, exempelvis i fråga om 
styrelserepresentation. Eftersom rösträtten är det som formellt sett tydligast regleras 
är det enligt min uppfattning naturligt att informellt engagemang i investerings-
bolagen bör följa samma mönster som de formella röstbegränsningarna. Detta 
eftersom syftet bakom den näringsrättsliga regleringen mer eller mindre är att 
minska riskerna i institutionerna portföljförvaltning, vilket särskilt handlar om de 
risker som följer med allt för stora innehav (och andra engagemangsformer) i 
enskilda aktiemarknadsbolag. Det ska dock tilläggas att livförsäkringsbolag och 
tjänstepensionsinstitut inte är underställda samma rigida begränsningar beträffande 
röstutövande. Härigenom bör rimligen dessa aktörer kunna vara mer aktiva som 
ägare, såväl formellt som informellt, i sina respektive investeringsbolag.372 

Nedan följer en redogörelse av de kontrollrättigheter som gäller för 
kapitalförvaltare, dvs fondbolag (och AIF-förvaltare), och på vilket sätt de knyter an 
till den enskilde fondspararen. 
 

5.2.3 Avkastningsmaximet – fondinvesteringsexemplet 

Enligt modern investeringsteori är maximal avkastning och minimal risk 
slutinvesterarens målsättning. 373  Vilka konkreta aktieinnehav (och/eller andra 
underliggande tillgångar) som används för att nå en optimal avkastningsnivå utav en 
institutionell investerares portföljinnehav – dvs hur avkastning uppnås – är 
underordnat.374 Nedan illustreras antagandet med ett exempel baserat i regleringen 
för värdepappersfonder.375  

Fondandelsägarna, dvs slutinvesterarna, svarar inte för de förpliktelser som 
avser fonden (4 kap. 1 § st. 3 LVF). Det är istället det fondbolag som förvaltar 
fondens tillgångar enligt 4 kap. 2 § st. 1 LVF som agerar företrädare i alla frågor som 
rör en värdepappersfond. Enligt 4 kap. 2 § st. 3 LVF ska fondbolaget uteslutande 
agera i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Frågan om fondbolaget förvaltat 
fondens tillgångar på ett framgångsrikt sätt bör avspeglas i den avkastning som 

                                                                                                                                
utvecklingsföretag (riskkapitalbolag) och det har därför ansetts nödvändigt att ge den sjätte AP-fonden ett 
större utrymme att utöva ett starkare ägarinflytande, se prop. 1999/2000:46 s. 71–84. Eftersom den primärt 
inte utövar sitt ägande på aktiemarknaden behandlas inte Sjätte AP-fonden närmare. 
372 Vid sidan av de portföljförvaltningsekonomiska skäl som grundar sig i riskhantering skapar de 
begränsningar som följer av lagstiftningen svårigheter för institutionerna beträffande deras 
handlingsutrymme. Särskilt handlar det om fripassagerar- och insiderdilemmat samt kompetens- och 
resurssvårigheter vilket redogörs för nedan. 
373 Hanqvist 2008 s. 473–475. 
374 SOU 2004:47 s. 83 och Hanqvist 2008 s. 473 – 474.  
375 Vilken i princip också gäller för AIF-förvaltare (5 kap. 13 § st. 2 LAIF).  
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fonden generat vid en jämförelse med andra fonder med samma investeringsprofil. 
Det torde vara av mindre intresse för fondandelsägarna vilka underliggande 
tillgångar förvaltaren valt att placera i och hur förvaltaren hanterat tillgångarna. 
Huruvida en aktiefond innehåller aktier eller andra finansiella instrument som 
avbildar aktiernas avkastning torde vara irrelevant. De särskilda egenskaper som 
aktier har i jämförelse med andra instrument blir därmed mindre viktigt. En 
värdepappersfond får, med vissa undantag, placera sina medel i finansiella tillgångar 
vilket bland annat kan utgöras av överlåtbara värdepapper (5 kap. 1 § st. 2 LVF). Enligt 
1 kap. 1 § p. 26 LVF är aktier och obligationer att anse som överlåtbara 
värdepapper. Det som skiljer aktier från obligationer är kontrollrätten – dvs rätten 
att delta och rösta vid bolagsstämman enligt 7 kap. ABL. Aktiernas egenskaper som 
finansiella instrument vid fondinvesteringar kan därför belysas närmare.  

Som beskrivits ovan utövas rösträtten i praktiken ofta av de aktieägare som har 
en nära koppling till företaget där möjligheten att påverka bolaget uppfattas som 
reell, särskilt i aktiemarknadsbolag där ägandet är spritt. 376  Besluten inom 
aktiemarknadsbolagen styrs till stor del av de större kontrollaktieägarna. Indirekt 
aktieägande (sparande) kan sägas vara en bidragande orsak till denna situation. Den 
slutliga investeraren saknar den legala förvaltningsrätten vilket innebär att 
investeraren svårligen kan utöva någon påverkan i aktiemarknadsbolagen. Möjligen 
går det över huvud taget inte att tala om ägande. Det handlar snarare om ett anspråk 
på mellanmannen, dvs den institutionella investeraren. Utefter vissa riskjusteringar, 
innebär det föregående att fondandelsägarna primära intresse rör den monetära 
avkastningen i fondtillgångarna. Samma princip bör också gälla i annan typ av 
portföljförvaltning. Värdepappersfonder skulle visserligen ha möjlighet att inneha 
större aktieposter men får enligt 5 kap. 20 § LVF inte förvärva aktier med en rösträtt 
som kan ge fondbolaget möjlighet att utöva väsentligt inflytande över ledningen i 
aktiemarknadsbolaget. Regelns syfte är att begränsa makten i, och risken med, ett 
för stort innehav i en enskild emittent.377 Hanqvist menar därför att aktieinvesteringar 
som syftar till industriell kontroll inte bör ske genom värdepappersfonder.378 Om aktieägarna – i 
det här fallet slutinvesteraren – inte väljer att fokusera på utdelningen genom beslut 
på bolagsstämman (18 kap. 1 § ABL) och istället fäster avseende på den avkastning 
som genereras genom aktiekursen bör inflytandemöjligheten vara mindre 
problematisk. Värdepappersfonden som entitet utgör primärt en finansiell 
investering. Eftersom fondandelsägarna inte själva företräder en aktie som en fond 
placerat i, utan överlämnat inflytanderättigheten till fondbolaget, torde aktiens 

                                            
376 Hanqvist 2008 s. 474–475. 
377 Se Hanqvist 2008 s. 476 och prop. 2002/03:150 s. 222. 
378 Hanqvist 2008 s. 476. 
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egenskap som finansiellt instrument trumfa den förvaltningsrätt som följer med 
fondens aktieinnehav.379  

Det utbredda fondsparandet, vilket gör sig lika mycket gällande i annan 
institutionell kapitalförvaltning, är däremot ett mer trängande problem för 
aktiemarknadsbolagen. Av det föregående blir det tydligt att maximal avkastning bör 
vara kärnan för fondbolaget i sin portföljförvaltning. Rimligen bör val av Exit, 
Voice och Loyalty utan inbördes ordning ha sin grund i avkastningsmaximet. Både 
lagstiftaren och representanter för självreglering i Sverige och EU betonar 
aktieägarnas roll som övervakare av styrelse och bolagsledning i syfte att skapa en 
god maktfördelning inom aktiemarknadsbolagen. Målkonflikten mellan å ena sidan 
slutinvesterarna och i förlängningen institutionerna, och å andra sidan 
aktiemarknadsbolagens behov av aktiva och Voice-benägna aktieägare är uppenbar i 
fondinvesteringsstrukturen. Denna motsättning torde i viss utsträckning vara lika 
aktuell i alla typer av institutionella investeringar. 

Mandatet från slutinvesterarna, vilket är styrande för institutionerna, begränsar 
på det här viset handlingsutrymmet för institutionen att agera aktivt. Samma 
resonemang är applicerbart beträffande tidshorisonten, dvs huruvida institutionerna 
ska eftersträva maximal avkastning på kort eller lång sikt. Den styrande faktorn blir 
den förväntade avkastningen och risken med aktieinnehavet. Uppfattar institutionen 
att en Exit-strategi, dvs hög grad av köp-och-sälj-mönster, är mer förmånligt för 
slutinvesterarna ska den strategin nyttjas. Först om ett bolag uppfattas kunna 
generera bättre avkastning på lång sikt än andra placeringsalternativ (på kort- eller 
lång sikt) bör institutionen kvarstanna i sitt innehav. Vid en sådan situation 
aktualiseras frågan om Voice eller Loyalty är det bästa alternativet. Om bolaget 
bedöms som en god långsiktig placering kan det av kostnadsskäl, och likaså av 
bolagsstyrningsmässiga sådana, vara onödigt att involvera sig i bolagets verksamhet 
eftersom valet att kvarstanna i bolaget torde vara ett bevis på att institutionen är 
positivt inställd till hur verksamheten bedrivs i dagsläget. Om institutionen däremot 
kvarstannar eller placerar i en investering av skälet att bolaget uppfattas som 
undervärderat och/eller underpresterar i sin verksamhet, samtidigt som det finns 
goda skäl att det kan förbättras, är en Voice-strategi att föredra. 
 

5.2.4 Fripassageraren 

Aktieägardeltagande, institutionella ägare inkluderat, vid bolagsstämma är fakultativt 
i alla EU:s medlemsstater.380 Visserligen krävs i ABL att styrelseval samt andra 
                                            
379 Hanqvist 2008 s. 476–477. 
380 UK Stewardship Code ålägger inte några krav på institutionen att den ska utöva sin rösträtt. Den berör 
istället frågor om offentliggörande av röstutövandet. Se också 7 kap 2 § ABL om aktieägare rätt att delta vid 
stämman i motsats till skyldighet. 
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viktiga beslut tas vid bolagsstämman men några krav på att den enskilda aktieägaren 
ska delta i besluten finns inte.381 En investerares val att delta, eller inte delta, i 
förvaltningen av investeringsbolaget blir därför i hög utsträckning beroende av en 
lönsamhetsanalys vari kostnaden för att vidta åtgärder viktas mot sannolikheten till 
framgång och förväntad avkastning.382 Vid sidan av särskilda majoritetskrav utgör 
generalklausulerna i 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § ABL de allmänna 
skyddsbestämmelserna för små aktieägare i bolag med en fragmentiserad 
ägarstruktur. Rent missbruk från kontrollaktieägare, överträdelser av lag eller 
bolagsordning förhindras härigenom. Likabehandlingsprincipen i 4 kap. 1 § ABL 
medger inte någon särskild rättighet till den enskilda aktieägare som sådan. Det som 
är aktiebolagsrättsligt relevant vid en prövning är om alla aktieägare behandlats 
lika.383 Den som förvärvar aktier, särskilt på aktiemarknaden, gör det i syfte att 
bereda sig högsta möjliga avkastning. Avkastningen kan genereras på olika sätt och 
utefter olika tidshorisonter. Många av de beslut som tas vid bolagsstämman är dock 
föremål för enkel majoritet. Det innebär i hög grad att det är majoriteten som avgör 
vad som aktiebolagsrättsligt bildar aktieägarnas gemensamma intresse – det 
”gemensamma” avkastningsmålet för bolaget (och på vilket sätt det ska uppnås). 

Aktiebolagets kollektiva ägande- och investeringsstruktur leder till en form av 
marknadsmisslyckande. Det skapar ett så kallat fripassagerarproblem (eng: free-rider 
problem).  Övervakning ska ske om nyttan överstiger kostnaden och därför 
uppställs inte ett krav om att utöva inflytande. Att utöva Voice, till skillnad från 
Loyalty eller Exit, är ofta kostsamt och ekonomiskt rationellt är det sällan lönsamt 
för den enskilde investeraren.384  

Viktigt för investeringsbolag är däremot att flera aktieägare ”höjer sina röster” 
för att skapa en god förståelse för alla aktieägares intresse i bolaget, och inte enbart 
ett fåtal. I teorin kan större aktieägare på aktiemarknaden, vilka ofta är institutionella 
investerare, överkomma free rider-problemet om de innehar tillräckligt stora 
aktieinnehav i sina investeringsbolag. I praktiken sprider dock institutionerna sitt 
ägande inom aktieportföljen. Samarbete mellan institutionerna är ett sätt att 
möjliggöra och effektivisera institutionernas inflytande. Vilket kan göra det mer 
lönsamt för dem att företa Voice. I ett svensk perspektiv torde problemet inte vara 
lika omfattande eftersom ägarkoncentrationen är högre.385 Här uppstår istället en 
annan fråga. Vad blir konsekvensen för institutionella ägare som innehar exempelvis 

                                            
381 Institutionella investerare kan förvisso vara skyldiga att rösta enligt deras så kallade fiduciary duties men det 
saknas en enhetlig juridisk standard beträffande konceptet fiduciary duty, se Strand s. 6 not 13. 
382 Strand s. 6–7. 
383 Bergström och Samuelsson s. 49. 
384 SOU 2004:47 s. 183–184, Søndergaard Birkmose ECFR 2014 s 226 och Strand s. 6–7. 
385 Förtroendekommissionen uttalar däremot att svenska institutioner internationellt sett är små aktörer 
varför de riskerar höga kostnader om de ska agera aktivt och konkurrera med sina utländska motsvarigheter, 
se SOU 2004:47 s. 183. Andra uttalar att svenska institutioner är mer aktiva än sina utländska motsvarigheter, 
Skog och Sjöman s. 253. 



75 

1–3 procent av rösterna när det finns en kontrollaktieägare i investeringsbolaget? 
Det har uttalats att kontrollaktieägare i den här typen av ägarstrukturer effektivt kan 
blockera ut inflytande från institutionella investerare. På samma sätt uppstår 
rimligen samma free rider-problematik i den här situationen eftersom institutionens 
sannolikhet för framgång är liten. 386  De minoritetsskyddsregler i ABL som 
föreskriver särskild kvalificerad majoritet, exempelvis gällande beslut om aktie-
relaterade incitamentsprogram enligt 16 kap. 2 och 8 §§ ABL, torde dock vara 
verkningsfulla som instrument för att öka institutionernas intresse för att delta vid 
beslut på bolagsstämman. Frågan om incitamentsprogram är också den fråga som 
institutionerna i sina ägarpolicies möjligen lägger störst vikt vid. ABL:s minoritets-
skyddsreglering utgör antagligen en orsak till det.387  
 

5.2.5 Insiders 

Inom området för bolagsstyrning brukar investerare som tillför kapital till aktiebolag 
och som inte deltar i förvaltningen av bolaget beskrivas som outsiders i förhållande 
till bolaget. De som förvaltar och sköter bolaget – styrelsen respektive 
bolagsledningen – utgör följdriktigt insiders.388 En plats i styrelsen är ett verktyg som 
ger goda möjligheter att påverka bolagsledningen och verksamheten. Samtidigt som 
styrelserepresentation är en metod för att erhålla inflytande låser sig en outsider 
härigenom till bolaget under en viss period, vilket står i konflikt med 
slutinvesterarnas intresse i att institutionen ska kunna avyttra aktieinnehavet.389 Som 
portföljförvaltare av sina tillgångar tillkommer denna praktiska svårighet för 
institutionella investerare i och med ett nära engagemang i investeringsbolaget, vilket 
beskrivs som insiderdilemmat. Det innebär att institutionen förhindras att handla 
med sina aktier i investeringsbolaget under vissa perioder. Möjligheten till Exit till 
förmån för andra placeringar försvåras härigenom. En sådan restriktion innebär en 
uppenbar nackdel utifrån portföljförvaltningsekonomiska resonemang däri maximal 
avkastning med utgångspunkt i riskspridning utgör fundamentet. 390  Ofta har 
institutionerna tagit ställning i sin ägarpolicy kring frågan och majoriteten av de 
svenska institutionerna har på grund av insiderproblem valt bort styrelse-
representation som bolagsstyrningsverktyg.391 

Ur ett internationellt perspektiv är valberedningsinstitutet av särskilt intresse. 
Det har försett de svenska institutionerna med möjligheter att utöva sina kontroll-

                                            
386 Strand s. 9 
387 En annan orsak är troligtvis det mediala fokus som är riktat på ledande befattningshavares ersättningar. 
388 Jensen och Meckling s. 305 not 1. 
389 Malmström s. 350. 
390 SOU 2004:47 s. 184. 
391 Malmström s. 350–351. 
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rättigheter och direkt påverka styrelsens sammansättning utan att riskera en allt för 
påfrestande insidersituation. Det här kan tydliggöras genom att jämföra den svenska 
valberedningen med den engelska nomineringskommittén. 392  Den svenska 
konstruktionen innebär att aktieägare kan utöva ett visst inflytande utan att riskera 
en allt för stark insiderposition vilket är viktigt från ett institutionellt ägarperspektiv. 
 

5.2.6 Exit som övervakningsmedium 

Från ett kapitalmarknadsperspektiv kan hög frekvens av köp-och-sälj-beteende, dvs 
Exit, tolkas som en aktiv förvaltningsform. Detta eftersom portföljförvaltaren 
försöker förvalta tillgångarna på ett sätt som ska slå index eller sina konkurrenter. 
Grundläggande för aktiemarknaden är ett behov av handel för att skapa en likvid 
marknad.393 Om aktieägare i allt för stor utsträckning kvarhåller sina positioner på 
längre sikt minskar möjligheten till handel och marknaden blir därmed mindre likvid 
eller illikvid. Problemet brukar beskrivas som en systemisk risk. Prismodeller bygger 
på antagandet om en likvid marknad, dvs att aktörerna kan likvidera och förändra 
sina positioner. Vid illikviditet försvåras den här möjligheten vilket kan skapa 
dominoeffekter. En institution som försöker avyttra sina positioner på en illikvid 
marknad kommer uppleva kassaflödesproblem vilket genererar negativa 
marknadsreaktioner som påverkar andra motsvarande aktörer negativt. 394  God 
likviditet antas i viss mån attrahera fler aktörer vilket ökar omsättningen. Ju mer 
handel som sker desto effektivare blir kapitalallokeringen vilket innebär att de bolag 
som bedöms ha den bästa värdeutvecklingen tilldelas resurser.395  

Under en lång tid har dock Europas policymakare föredragit en modell med en 
låg likviditet. Bland annat har EU-kommissionen som respons på den senaste 
finanskrisen initierat ett omfattande regelverk mot den här typen av riskaversiva 
mönster med preferens för hög likviditet framför ”förtroendeingivande” 
investeringar. 396  Bland annat är 2007 års direktiv ett försök att göra det mer 
attraktivt att agera långsiktigt i investeringar på aktiemarknaden.397 

Den underliggande logiken grundar sig i att svårigheten av att köpa och sälja 
skapar ökade incitament för investerare till en mer långsiktig och aktiv ägarkontroll i 
bolagen. Det leder i sin tur till ökade incitament för bolagsledningar att fokusera på 
värdemaximering för aktieägarna samtidigt som ledningen erhåller ett mindre 
utrymme att agera opportunistiskt. EU-kommissionen har uppvisat förtroende för 
                                            
392 Se avsnitt 3.6.2.2 och 3.7.2 för en närmare redogörelse av de skilda strukturerna. 
393 Likviditet indelas vanligtvis in i de olika underkategorierna kring marknadens omedelbarhet, bredd, djup 
och återhämtningsförmåga, se SOU 2006:50 s. 152–154. 
394 Gellati s. 26–27. 
395 Hörngren och Sjöberg s. 81–82 och 97. 
396 Strand s. 3–4. 
397 Strand s. 3–4. 
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den här modellen genom att peka på preferenser för likviditet som något negativt. 
Det kombinerats med ambitionen om att övertala traditionella institutioner att 
överge Exit-strategier. Strand är kritisk till den här logiken och menar att det 
visserligen finns stöd för att hög likviditet ökar sannolikheten för sådant beteende. 
Effekten behöver dock inte klassificeras som undermålig bolagsstyrning eftersom det 
ökar sannolikheten att det bildas röstningsformationer i syfte att kunna agera med 
Voice, samtidigt som Exit bör ses i ljuset av övervakningsrollen. Eftersom Exit 
minskar priserna på aktier – vilket bolagsledningars ersättningar ofta baseras på – 
kan ett Exit-agerande generera lägre ersättningar för bolagsledningarna. Med privat 
information kan investerare hota ledningarna att ”rösta med fötterna” i syfte att 
aktivera ledningarnas fokus på långsiktigt värdeskapande. Institutionell handel, även 
i form av en passiv strategi, förbättrar prisbildningen på aktiemarknaden. Vissa 
studier pekar också på att högre likviditet förbättrar bolagsvärdet, skapar stabilitet, 
ökar marknadseffektiviteten, tillåter aktiva investerare att köpa aktier samt genererar 
mer långsiktiga incitament för bolagsledningar. Det är därför tveksamt om likviditet 
konstituerar ett hot mot aktivt ägarskap. 398  Min uppfattning är att en (ökad) 
utbredning av Exit-aktörer och hög likviditet troligen minskar institutionella 
investerares intresse i att agera med Voice i sina investeringsbolag. Vad som är 
intressant att lyfta fram och ta vara på i Strands resonemang är Exit-agerande som 
ett kontroll-/övervakningsmedium. Betydelsen av Exit bör i högre utsträckning 
kunna tolkas in som ett verktyg för (extern) bolagsstyrning på aktiemarknaden, 
särskilt från ett ägarperspektiv. Ett hot om eller ett faktiskt utträde kan generera 
vissa positiva – interna och externa – bolagsstyrningseffekter som övervaknings-
mekanism. Att Exit är ett för ägaren aktivt beslut mot hur verksamheten sköts, eller 
förväntas skötas, är grundläggande. Eventuellt kan Exit också ha ett värde för den 
interna bolagsstyrningen. 399  Varför Exit inte diskuteras på det här viset beror 
antagligen på att ägaren inte själv får ta del av eventuella förbättringar på grund av 
utträde från investeringen. Från bredare aktiemarknadsperspektiv är möjligen en 
kombination av Voice- och Exit-aktörer att föredra för att utvinna maximalt värde 
ur marknaden och bolagen. 
 

5.2.7 Sammanfattande ord 

I det föregående har ett antal problemområden för aktivt och långsiktigt 
aktieägarengagemang presenterats. Frågan blir om det över huvud taget är möjligt, 
såväl utifrån rättsliga som ekonomiska förutsättningar, att inom bolagsstyrnings-
diskursen likställa alla typer av aktieägare. De institutionella investerarna dominerar 

                                            
398 Strand s. 32. 
399 Jfr Riktlinjerna som i viss mån anger Exit som en möjlig ägarreaktion (s.3). 
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kapitalmässigt den svenska aktiemarknaden men de saknar i viss utsträckning såväl 
resurser, mandat, som incitament att utöva en aktiv ägarroll. Institutionaliseringen 
av kapitalet på aktiemarknaden riskerar därför att generera en ägarstyrningsnorm 
som bygger på passivitet och kortsiktighet snarare än den modell som förespråkas 
inom bolagsstyrningen. Att gemene man idag valt att indirekt spara i aktier genom 
institutionernas försorg är tydligt. För institutionerna, så som de ekonomiska 
förutsättningarna med indirekta ägande ser ut idag, är aktivt ägarskap av 
underordnad betydelse. Eftersom dessa aktörer dominerar aktiemarknadens riskeras 
ett vakuum att skapas för den aktiva och engagerade ägarrollen på 
aktiemarknaden.400 Det bör kunna kompletteras med en högre värdering av de 
positiva effekter som Exit kan utgöra. Aktiebolagets grundproblem är möjligtvis 
opportunistiska bolagsledningar. Aktiemarknadsbolagens grundproblem är möjligen 
istället den ”felaktiga” tolkningen av den institutionella investeringsmodellen. 
 

5.3 Självreglering och praxis för institutionella investerare 

5.3.1 Allmänt om den svenska självregleringen 

Den svenska modellen för bolagsstyrning är som ovan beskrivits tyst om innehållet 
beträffande institutionella ägares externa bolagsstyrning. 401  Detta kan vara en 
anledning till att den juridiska forskningen på området för extern bolagsstyrning 
endast behandlats i en liten utsträckning.402 På grund av institutionernas utbredning 
på aktiemarknaden är det av särskilt intresse att ingående undersöka den svenska 
självregleringen för extern bolagsstyrning. Det allra viktigaste skälet till, och behovet 
av, att granska den svenska självregleringen består dock i 2014 års förslag från EU-
kommissionen. Förslaget kommer i hög utsträckning påverka det sakinnehåll som 
idag hanteras inom den svenska självregleringen för extern bolagsstyrning. En 
översyn av dagens reglering och praxis är därför nödvändig för att påvisa vilka 
praktiska effekter förslaget kan få för institutionernas informationsgivning. 

I Sverige saknas en generell självreglering för den institutionella ägarrollen 
liknande den engelska förvaltarkoden. I enstaka fall har det uttalats att en kod för 
extern bolagsstyrning bör övervägas i Sverige men de flesta verkar vara av 
uppfattningen att vi inte är i behov av en sådan kod.403 Den senare uppfattningen 
stödjer sig på att institutionerna i sina ägarpolicies idag anses offentliggöra tillräcklig 
information beträffande sitt ägarengagemang i jämförelse med de 

                                            
400 Jfr SOU 2004:47 s. 184. 
401 Se ovan avsnitt 3.7.4. 
402 Se Stattin 2008 s. 277–278 och Stattin 2010 s. 1–32, särskilt s. 29. Se också Kristiansson 2003. 
403 Första AP-fonden anger dock en positiv inställning till införandet av en förvaltarkod motsvarande den 
engelska, se Första AP-fonden Ägarpolicy s. 2 
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kravspecifikationer som uppställs i den engelska förvaltarkoden.404 Viss avgränsad 
självreglering och praxis gällande den institutionella ägarrollen finns dock att tillgå 
vilken behandlas nedan. Intressant i sammanhanget är Fondbolagskoden och 
Riktlinjerna utgivna av branschorganisationen Fondbolagens förening. Fondbolags-
koden och Riktlinjerna ska tillämpas av fondbolag, dvs kapitalförvaltare, som är 
medlemmar i Fondbolagens förening.405 Dessa regler och riktlinjer vänder sig alltså 
till en begränsad grupp av institutionella investerare.406 I andra hand – men inte 
mindre viktigt – behandlas de ägarpolicies som de flesta institutionella ägare ger ut. 
De kan sägas spegla institutionernas syn på sin ägarroll. 
 

5.3.2 Fondbolagskoden och Riktlinjerna 

Den senaste upplagan av Fondbolagskoden är från 2014. Syftet med 
Fondbolagskoden är ”att främja en sund fondverksamhet … och därigenom värna 
förtroendet för fondsparande. Fondbolagskoden innehåller regler som går utöver de krav 
som ställs på förvaltare i lag och andra författningar.”407 Grundläggande är därför att 
reglerna i LVF, LAIF samt FFFS 2103:9 och FFFS 2013:10 uppställer 
förutsättningarna för Fondbolagskodens tillämpningsområde. 

I delar där Fondbolagskoden går utöver lag eller andra författningar gäller 
principen om följ-eller-förklara på grund av skilda förutsättningar fondbolag 
emellan. Fondbolagskoden gör en åtskillnad mellan svenska och utländska 
fondbolag. För svenska aktörer får inte avvikelser ske när ordet ”ska” används. 
Kravet gäller inte för utländska aktörer. De som är medlemmar i föreningen ska 
antingen på sin hemsida eller i sin årsberättelse uttala att de följer Fondbolagskoden 
samt lämna förklaringar till eventuella avvikelser.408 Beträffande ägarutövning är 
avsnitt 6 i Fondbolagskoden av intresse. Utgångspunkten för fondbolagens 
agerande i sitt ägarutövande är enligt Fondbolagskoden att ”handla uteslutande i 
fondandelsägarnas gemensamma intresse, vilket bland annat innebär att andra 
intressen måste vika vid eventuella intressekonflikter.”409 Det är således tydligt att 
Fondbolagskoden placerar slutinvesteraren i främsta rummet. Som ovan angivits 
torde det därför handla om att generera maximal avkastning från de investeringar 
som fondbolaget företar. Om det sker på kort- eller lång sikt är rimligen 
underordnat. I Fondbolagskoden hänvisas till Riktlinjerna vilka tillämpande 

                                            
404 Se Malmström s. 356, Hessius s. 32, samt Stattin 2010 s. 30–32. 
405 Fondbolagskoden s. 2. 
406 Dvs svenska och utländska fondbolag som bedriver verksamhet i Sverige, se Fondbolagskoden s. 2. 
407 Se Fondbolagskoden s. 2. 
408 Fondbolagskoden s. 2.  
409 Fondbolagskoden s. 2. 
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fondbolag ska följa.410 Av Riktlinjerna framgår att ägarutövning för ett fondbolag 
skiljer sig väsentligt från andra aktieägarkategorier. Eftersom kapitalet i öppna 
fonder är fria för insättningar och uttag måste beredskap alltid finnas för att köpa 
och sälja aktier, dvs möjlighet att utöva Exit. Fondbolaget får inte heller förvärva 
aktier i en sådan omfattning att det ger möjlighet att utöva väsentligt inflytande över 
ledningen i bolaget.411 Det är ett återgivande av de lagbegräsningar som fondbolag 
är underställda och beskär explicit utövandet av ägarrollen.412 Vidare anges att ”[e]tt 
fondbolag kan utöva rösträtten för fonden men kan också som ett uttryck för 
ägarutövandet välja att sälja aktier i ett företag, vilket kan vara en stark signal om att 
förändring bedöms som nödvändig.”413 Riktlinjerna uttrycker alltså Exit som en 
övervakningsmekanism som kan nyttjas som en reaktion på bolagets styrning. I 
Riktlinjerna framgår också ett antal rekommendationer riktade till fondbolagen. Bland 
annat rekommenderas fondbolagen (i) att utnyttja sin rösträtt på ett väl övervägt 
sätt, (ii) att verka för en öppen och effektiv valberedningsprocess, (iii) att utvärdera 
behovet av dialog med investeringsbolagen, samt (iv) att fondbolagen överväger 
samarbete med andra aktieägare om det är lämpligt och i andelsägarnas 
gemensamma intresse.414 Rekommendationerna bör närmast tolkas som förslag på 
lämpliga arrangemang vid utövandet av ägarrollen. 

Varken i Fondbolagskoden eller Riktlinjerna anges det att dessa regelverk utgör 
god sed på aktiemarknaden. Det hänvisas visserligen till god bolagsstyrning men 
samtidigt rekommenderas det i Riktlinjerna att fondbolagen ska agera i enlighet med 
andra koder och övriga regler enligt god sed på aktiemarknaden. Hänvisningen kan 
närmast tolkas som att Fondbolagskoden eller Riktlinjerna inte är en del av ”god 
sed”-normen varför det inte finns några möjligheter till sanktioner enligt den 
aktiemarknadsrättsliga sanktionsmodell som Koden inryms under. Det som helt och 
fullt kvarstår blir ”marknadens dom”. Eftersom Fondbolagskoden och Riktlinjerna 
principiellt hänvisar fondbolagen till att anta en ägarpolicy utefter de normer som 
anges i regelverken blir den rättsliga innebörden beroende av ägarpolicyns rättsliga 
ställning.  
 

                                            
410 Härutöver hänvisas också till andra riktlinjer vilka dock inte tas upp till behandling i denna framställning. 
411 Riktlinjerna s. 3. 
412 I Riktlinjerna hänvisas till FFFS 2013:9 15 kap. 9–10 §§ vilka uppställer krav om att fondbolaget ska 
uppställa interna strategier vid utövandet av sin rösträtt. 
413 Riktlinjerna s. 3. 
414 Riktlinjerna s. 4. 
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5.3.3 Ägarpolicies – juridisk och praktisk betydelse 

År 1992 utgav Aktiespararna den första svenska ägarpolicyn, vilken bestod av ett 
antal riktlinjer för hur ägarrollen bör utövas.415 I kölvattnet härefter har de flesta 
institutioner införlivat en egen ägarpolicy. Hur de institutionella investerarna ska 
utöva sin externa bolagsstyrning framgår av de ägarpolicies som varje institution 
antagit.416  Det är däremot oklart vilken betydelse – praktisk och juridisk – en 
ägarpolicy har.417 Det kan konstateras att det finns få uttalanden att tillgå i frågan. 
Som vägledning för den rättsliga bedömningen är Förtroendekommissionens 
uttalande i SOU 2004:47 av intresse. Grundläggande för en ägarpolicy i 
kommissionens mening är att den saknar verkan utanför institutionens väggar. Den 
kan i det närmaste betraktas som en form av avsiktsförklaring snarare än som ett 
bindande regelverk.418 Vidare uttalade kommissionen att institutionella ägare ”bör” 
eller ”uppmanas” återge sina riktlinjer för sin ägarstyrning i en ägarpolicy. 419 
Uttalandena i utredningen har emellertid inte lett till något lagstadgat krav eller 
någon skyldighet enligt Koden att utfästa en ägarpolicy.420 I förslaget till den första 
upplagan av Koden angavs att institutionella aktieägare bör offentliggöra sin 
ägarpolicy och 
 

”genom denna upplysa investerarna om sin investeringsfilosofi samt om sina principer för utövande 
av aktiernas rösträtt. Särskilt bör belysas hur de bakomliggande investerarnas intresse därigenom tillvaratas. 
Institutionella ägare bör i förekommande fall också upplysa om eventuella intressekonflikter som kan 
påverka ägarfunktionens utövande. Investerarna bör på ett enkelt sätt i efterhand kunna informera sig 
om hur rösträtten i enskilda fall har utövats samt de överväganden som legat till grund för detta.”421 

 

Denna skrivning kom sedermera av oklar anledning att utelämnas från den första 
upplagan av Koden, gällande från 1 juli 2005.422 I utländsk forskning har betydelsen 
av ägarpolicies ansetts begränsad. 423  Stattin har valt att dela upp frågan om 
ägarpolicyns betydelse i två delmoment: (i) policyns inverkan på institutionens 
möjlighet att investera i ett bolag, respektive (ii) policyns inverkan på institutionens 
möjligheter att påverka inom investeringsbolaget efter det att investeringen gjorts.424 

                                            
415 SOU 2004:47 s. 168. Den delstatliga kaliforniska pensionsfondens (CalPERS) ägarpolicy utgör grunden för 
den moderna utvecklingen av extern bolagsstyrning, Stattin 2008 s. 277. CalPERS innehar idag aktier i upp till 
10 000 bolag, se Çelik och Isaksson s. 106–107, vilket gör fonden till världens kanske största aktieägare. 
416 Kågerman, Lohmander och De Ridder s. 46. 
417 Se Stattin 2008 s. 277. 
418 SOU 2004:47 s. 211. 
419 SOU 2004:47 s. 23–24 och 177. 
420 Förtroendekommissionen uttalar att uppmaningen återspeglas i (den första upplagan av) Koden, se SOU 
2004:47 s. 185. 
421 SOU 2004:130 s. 57. 
422 Svensk kod för bolagsstyrning 2004. 
423 Jfr Cheffins beträffande UK Stewardship Code, s. 1024–1025 samt Stattin 2008 s. 277 med vidare 
hänvisning till amerikansk forskning. 
424 Stattin 2008 s. 277–278. 
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Delmoment (i) kan sägas handla om extern bolagsstyrning medan delmoment (ii) 
istället berör frågor om intern bolagsstyrning. Stattin menar att det är möjligt att en 
ägarpolicy har en verkan beträffande moment (i) men inte i fråga om moment (ii).425 
Särskilt intressant i den här framställningen är moment (i). Det berör alltså frågan 
om institutionens begränsningar i sina investeringsbolag, vilket i slutändan avgörs av 
slutinvesterarnas intresse. Eftersom ägarpolicyn i det närmaste utgör ett 
underliggande strategidokument vilket ska inrymmas under de lagbegränsningar som 
respektive institution är underställd ställer jag mig bakom Stattins slutsats i den 
delen. Detta förutsatt att ägarpolicyn inte är utformad på ett sådant sätt att den kan 
anses gå utanför de näringsrättsliga begränsningarna och/eller andra regler, 
exempelvis fondbestämmelser.426 Det ovanstående resonemanget innebär likaledes 
att ägarpolicyn blir mindre intressant från ett aktiebolagsrättsligt perspektiv eftersom 
dess verkan aktualiseras utom aktiebolagets gränser.  

Ägarpolicyn speglar i hög utsträckning den grundinställning som institutionella 
investerare har till sina placeringar och den bakomliggande strategin som 
institutionen ska agera utefter. Det har i princip inget med den interna 
bolagsstyrningen att göra i respektive investeringsbolag. Däremot innehåller en 
ägarpolicy ofta också delar som påvisar institutionens syn på vissa bolagsinterna 
frågor så som styrelsesammansättning och incitamentsprogram. Häri bör det kunna 
utläsas hur institutionen i huvudsak ser på dessa frågor. Med stöd i Förtroende-
kommissionens uttalande om ägarpolicies rättsliga verkan torde slutsatsen dock bli 
att en ägarpolicy saknar aktiebolagsrättslig verkan i det investeringsbolag som 
institutionen investerar i.427 Eftersom det saknas hänvisning i Koden till ägarpolicies 
– vilken utgör en del av god sed på aktiemarknaden – torde samma slutsats kunna 
dras i fråga om den aktiemarknadsrättsliga betydelsen av en ägarpolicy.  

Det ovanstående kan ge stöd för frågor om vilken lösning som är mest lämpad 
för en implementering av 2014 års förslag från EU-kommissionen. Det nuvarande 
direktivet om aktieägares rättigheter implementerades i ABL. Min uppfattning är att 
det inte är den bästa lösningen för de regler som berör de institutionella 
investerarna. Istället bör det hanteras i en den näringsrättsliga lagstiftningen.  

Oavsett den juridiskt avgränsade betydelse som ägarpolicies kan tänkas ha inom 
aktiebolags- och aktiemarknadsrätten (samt näringsrätten) är det av vikt att utreda 
dess praktiska innehåll och omfattning. Detta på grund av att EU-kommissionens 
förslag på många sätt kan komma att hanteras i denna typ av offentliggörande-
dokumentation. 
 

                                            
425 Det bör enligt tolkas med försiktighet på grund bristande forskningsunderlag, Stattin 2008 s. 278. 
426 Jfr Fondbolagens förening remissvar 2014-05-28. Förening framhåller fondbolag inom ramen för de 
tillstånd som de erhållit från Finansinspektionen enligt LVF ska kunna agera efter egen bedömningsförmåga. 
427 Se Stattin 2008 s. 278 för samma slutsats. 
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5.3.4 Undersökning av svenska ägarpolicies428 

5.3.4.1 Inledning 

I undersökningen används artikel 3f och 3g i 2014 års förslag som 
jämförelsepunkter. Informationsgivningen systematiseras utefter de särskilt angivna 
områdena för offentliggörande enligt dessa bestämmelser.429 Därefter undersöks hur 
institutionerna anknyter policyn till sina svenska respektive utländska aktieinnehav, 
samt hur institutionerna kopplar policyn till nuvarande regelverk för bolagsstyrning. 
Ingen institution lämnar några uppgifter om överenskommelsen mellan de 
kapitalägande och kapitalförvaltande institutionerna. varför artikel 3g.2 uteslutits 
från undersökningen. Institutionella investerare som representeras i undersökningen 
är: AFA Försäkring430, Alecta431, Folksam432, Första AP-fonden433 (ej underställda 
2014 års förslag), Handelsbanken Fonder434 och Swedbank Robur435.  
 

5.3.4.2 Övergripande målsättning436 

I AFA Försäkrings ägarpolicy anges att ”[m]ålen … är att säkerställa … åtaganden gentemot de försäkrade 
och att uppnå högsta möjliga långsiktiga avkastning på det förvaltade kapitalet. … De risklimiter som har 
fastställts … utgör en yttre ram för verksamheten. … AFA Försäkring ska i egenskap av aktieägare i 
börsbolag granska bolagens hela verksamhet och utöver det ekonomiska utfallet även ta hänsyn till 
andra faktorer och förhållanden som bedöms vara relevanta för bolagens roll i samhället.” 

Alectas stadgar att ”[d]et överordnade målet med Alectas kapitalförvaltning är att, inom … 
fastställda riskbegränsningar, dels säkerställa de åtaganden som Alecta gjort gentemot sina försäkrade, dels 
verka för högsta möjliga långsiktiga avkastning på det förvaltade kapitalet. … Det ägarinflytande som 
följer av Alectas aktieinnehav ska utnyttjas enbart för att främja detta mål.” 

Folksam anger i sin ägarpolicy att bolaget ”i egenskap av större aktieägare, genom sina placeringar, 
aktivt påverka bolagen där det bedöms relevant och framgångsrikt. Bolagsstyrning ska … öka mervärdet för 
kunderna genom att; – säkerställa de åtaganden som Folksam gjort gentemot sina försäkrade, – verka 
för en långsiktigt god avkastning på det förvaltade kapitalet för att därigenom bidra till låga 
premiekostnader för Folksam kunder.” 

Första AP-fondens stadgar i sin ägarpolicy att fonden ”är en långsiktig investerare och en 
engagerad ägare. Första AP-fondens agerande i bolagsstyrningsfrågor grundas på affärsmässighet 
och på kunskaper om det enskilda bolaget och utgår alltid från vad som över tid är bäst för bolagen och 

                                            
428 Urvalet har begränsat till ett antal aktörer som ingår i Institutionella ägares förening. De aktörer som 
presenteras utgör olika typer av institutioner – dvs fondbolag, tjänstepensionsinstitut, livförsäkringsbolag och 
statliga AP-fonder. AP-fonderna underställs inte den reglering som föreslås i 2014 års förslag. Eftersom de 
utgör en viktig aktör på den svenska aktiemarknaden har jag ändå valt att behandla dem i uppsatsen.  
429 Jfr Kristiansson 2003. 
430 AFA Försäkring Ägarpolicy (2011-10-05). 
431 Alecta Ägarpolicy av den 8 december 2009. 
432 Folksam Riktlinjer för extern bolagsstyrning – Ägarpolicy (senast ändrad 26 juni 2009). 
433 Första AP-fondens ägarpolicy (gällande från 2014-12-10). 
434 Handelsbanken Fonder – Ägarstyrningspolicy av den 16 maj 2014. 
435 Swedbank Robur fonder AB:s ägarpolicy av den 29 november 2012. 
436 Motsvarar artikel 3f.1 (a) samt i viss mån artikel 3g.1. 
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aktieägarna och därmed för de försäkrade i pensionssystemet. Fondens agerande ska också gagna det aktuella 
företaget och en väl fungerande kapitalmarknad.” 

Handelsbanken Fonder ”ska, i enlighet med [LVF] och [LAIF] och gällande fondbestämmelser, 
… handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Fondandelarna kan när som helst återlösas av 
andelsägarna. Av denna anledning är fondbolagets handlingsfrihet av stor betydelse, t ex friheten att när som 
helst kunna avyttra ett aktieinnehav. Fondbolaget ska … utöva en ägarroll i de marknadsbolag, där 
fonderna hör till de större ägarna eller där detta av andra skäl bedöms som väsentligt. Ägarrollen ska utövas på 
ett sådant sätt att bolagens värde och därmed andelsvärdet för fonderna långsiktigt utvecklas på bästa sätt.” 
Vidare stadgas att ”[m]öjligheten att sälja innehav i bolag kan bli aktuell i de fall bedömningen är att 
förändring inte kan uppnås genom engagemang och dialog.” 

I Swedbank Roburs ägarpolicy stadgas att fondbolaget ska ”inom de ramar som uppställs av 
lagstiftning, fondbestämmelserna och internt satta riskmandat, placera fondernas medel med syftet 
att ge fondandelsägarna en god avkastning på lång sikt. Vidare ska Swedbank Robur, i syfte att på lång sikt 
maximera värdet på Bolagens aktier, aktivt och ansvarsfullt utöva de rättigheter och skyldigheter, som följer 
med ett ägande i de Bolag som fonderna har placerat i. … Kapitalet i respektive fond ägs 
gemensamt av fondandelsägarna vilka med kort varsel kan lösa in sina fondandelar. Det är därför 
viktigt för Swedbank Robur att säkerställa stor handlingsfrihet beträffande olika placeringar. Det kan uppstå 
situationer där Swedbank Robur har att välja mellan att aktivt verka för en förändring i ett Bolag eller att 
avyttra aktierna i Bolaget. Avgörande för valet i det enskilda fallet ska vara vilket alternativ som bäst bedöms 
tillgodose målet om god avkastning på lång sikt för fondens andelsägare.” 
 

5.3.4.3 Övervakning av investeringsbolagen, inklusive icke-finansiell utveckling437 

I AFA Försäkrings ägarpolicy anges att institutionen ”huvudsakligen [ska] använda årsstämman för 
att utöva sitt ägarinflytande … [och vara] representerat på bolagsstämmor i de bolag där AFA Försäkring 
är en av de största ägarna. AFA Försäkring ska om möjligt i förväg informera bolagen om AFA Försäkrings 
ställningstagande i väsentliga frågor. … en kompetent och väl sammansatt styrelse är avgörande för ett 
aktiebolags möjligheter att ge hög avkastning till sina ägare. AFA Försäkring kan därför åta sig att 
delta i valberedningar .” 

Alecta anger i sin ägarpolicy att institutionen ”utövar sitt ägarinflytande genom medverkan i 
förberedande processer inför bolagsstämmor samt genom att delta i bolagsstämmor och där utöva den rösträtt 
som hör till Alectas aktier. Alecta har som ambition att alltid delta på bolagsstämman när Alecta är 
bland de större ägarna i ett bolag, men kan av praktiska skäl avstå från att delta i bolagsstämmor i bolag där 
Alecta endast har en mindre ägarandel.” Vidare anges att ”Alecta har ambitionen att delta aktivt i 
valberedningsarbete när ägarandelen i ett bolag motiverar det.” 

I Folksams ägarpolicy stadgas att ägarrollen kan utövas ”via följande kanaler: Bolagsstämmor; 
genom att medverka vid förarbetet inför bolagsstämmor och genom att  delta i bolagsstämmor och där utöva sin 
rösträtt. Valberedningar; genom att delta i valberedningsarbetet inför bolagsstämmor i bolag där  Folksam är en 
av de större ägarna. Om Folksam inte är en av de större ägarna kan Folksam skriftligen framföra sina 
synpunkter på valberedningsarbetet till valberedningen. Direkt kontakt; genom att träffa 
bolagsledningar och styrelser. Samverkan; genom samarbete med andra ägare. Hemsida; genom att på 
Folksams hemsida redovisa sitt deltagande i bolagsstämmor, sitt ställningstagande i viktiga frågor 
och sin bedömning av bolagen.” 

                                            
437 Motsvarar artikel 3f.1 (b). 
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Första AP-fonden stadgar att ”[e]tt viktigt verktyg för ägarinflytande på bolag är ägarnas rösträtt på 
bolagsstämmorna. Första AP-fonden verkar för att denna rätt ska vara oinskränkt. Det innebär också 
att ägarna ska ha möjlighet att lägga förslag till beslut till stämmans dagordning och ha rätten att få 
dessa frågor behandlade.” 

Handelsbanken Fonder anger att fondbolaget ska ”utöva en ägarroll i de marknadsbolag, där 
fonderna hör till de större ägarna eller där detta av andra skäl bedöms som väsentligt. … Ägarutövandet får 
inte innebära att fondbolaget förvärvar aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt att utöva ett 
väsentligt inflytande över ledningen av ett företag. Primärt utövas ägarrollen genom påverkan i frågor 
rörande sammansättningen av respektive bolags styrelse och vid förfarandet inför och på årsstämmor. Fondbolaget 
ska normalt delta på årsstämmorna i de bolag där fonderna är stora aktieägare och i övrigt på de 
stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga. Fondbolaget ska utöva sin rösträtt vid årsstämma på ett 
sådant sätt att fondbolaget verkar för långsiktig maximering av andelsvärdet i fonderna.” 

Swedbank Robur stadgar att ”ägarutövande ska i första hand ske inför och på bolagsstämmor, genom 
en löpande dialog med styrelse och företagsledning (med beaktande av insiderlagstiftning) och, om så 
bedöms lämpligt, genom samverkan med övriga aktieägare. … Swedbank Robur arbetar genom 
bolagspåverkan som ansvarsfull ägare och avstår från investeringar när så är påkallat. Swedbank 
Robur kan också avyttra bolag när bolagsdialog inte når avsett resultat.” 
 

5.3.4.4 Dialog med investeringsbolagen438 

AFA Försäkring anger att institutionen ”huvudsakligen [ska] använda årsstämman för att utöva sitt 
ägarinflytande [samt att de ska] om möjligt i förväg informera bolagen om AFA Försäkrings 
ställningstagande i väsentliga frågor.” 

Alecta stadgar att institutionen ”utövar sitt ägarinflytande genom medverkan i förberedande processer 
inför bolagsstämmor samt genom … att delta på bolagsstämman när Alecta är bland de större ägarna i ett 
bolag, men kan av praktiska skäl avstå från att delta i bolagsstämmor i bolag där Alecta endast har en mindre 
ägarandel.”439 

Folksam anger att institutionen kan ”medverka vid förarbetet inför bolagsstämmor … [samt ha 
direktkontakt] genom att träffa bolagsledningar och styrelser.” 

Första AP-fonden riktar sig till investeringsbolagen och stadgar att ”[b]olag ska söka en öppen 
och fortlöpande dialog med aktieägarna.” 

Handelsbanken Fonder anger att ”[p]rimärt utövas ägarrollen genom påverkan i frågor rörande 
sammansättningen av respektive bolags styrelse och vid förfarandet inför och på årsstämmor.” 

Swedbank Robur återger att ”ägarutövande ska i första hand ske inför och på bolagsstämmor, genom 
en löpande dialog med styrelse och företagsledning (med beaktande av insiderlagstiftning) … Swedbank 
Robur arbetar genom bolagspåverkan som ansvarsfull ägare och avstår från investeringar när så är 
påkallat. Swedbank Robur kan också avyttra bolag när bolagsdialog inte når avsett resultat.” 
 

                                            
438 Motsvarar artikel 3f.1 (c). 
439 På Alectas hemsida under ”Dialoger” återges att ”[v]i för kontinuerligt dialoger med de bolag vi investerar 
i för att hålla oss uppdaterade och för att kunna påverka beslut när det behövs. Om något av våra bolag får en 
anmärkning i den genomlysning som sker två gånger per år leder det alltid till att vi kontaktar bolaget för 
dialog.” 



86 

5.3.4.5 Utövande av rösträtten440 

Ingen institution har någon särskild röstningspolicy. AFA Försäkring återger ingen direkt 
information om utövandet av rösträtten i sin ägarpolicy. 

Alecta stadgar att institutionen ”utövar sitt ägarinflytande … genom att delta i bolagsstämmor 
och där utöva den rösträtt som hör till Alectas aktier.” 

Folksam stadgar att institutionen ”kan utöva sin ägarroll … genom att delta vid bolagsstämmor 
och där utöva sin rösträtt … Folksams uppfattning är att med varje [svensk] aktie i bolaget ska följa 
en röst.” 

Första AP-fonden anger att fonden ”verkar för att [ägarnas rösträtt vid bolagsstämmorna] ska 
vara oinskränkt. Det innebär också att ägarna ska ha möjlighet att lägga förslag till beslut till stämmans 
dagordning och ha rätten att få dessa frågor behandlade.” 

I Handelsbanken Fonders ägarstyrningspolicy stadgas att ”[p]rimärt utövas ägarrollen genom 
påverkan i frågor rörande sammansättningen av respektive bolags styrelse och vid förfarandet inför 
och på årsstämmor. Genom detta förfarande säkerställs att rösträtterna utövas enligt berörda fonders mål 
och placeringsinriktning.” 

Av Swedbank Roburs ägarpolicy framgår att fondbolaget ”deltar på bolagsstämmor och utövar 
rösträtten för fondernas aktieinnehav. Om det kan anses vara av mindre betydelse för fondandelsägarna 
att Swedbank Robur deltar och röstar på bolagsstämmor, exempelvis i situationer då Swedbank Roburs 
aktieinnehav är obetydligt i relation till övriga aktieägares innehav eller då aktieinnehavet endast utgör en mycket 
liten del av de investerande fondernas totala portföljvärde, kan Swedbank Robur göra undantag från denna 
princip.” 
 

5.3.4.6 Samarbete med andra aktieägare441 

I ägarpolicyn för AFA Försäkring uttrycks att ”[s]amverkan med andra ägare ska utnyttjas om det 
bedöms öka möjligheterna att uppnå önskade resultat. 

Alecta saknar i sin ägarpolicy information om samarbete med andra aktieägare. 
Folksam anger att en kanal för ägarstyrning är ”[s]amverkan; genom samarbete med andra ägare.” 

Första AP-fonden anger att med samordning ”i ägarfrågor med andra ägare kan en större effekt uppnås. 
Första AP-fonden ska därför söka samarbeta med andra ägare – svenska såväl som utländska – där 
så är lämpligt … Att andra ägare underlåter att agera är inte skäl för fonden att avstå från egna åtgärder.” 

Handelsbanken Fonder anger att en dialog ”kan samordnas med andra aktörer för att uppnå bästa 
effekt” 

Swedbank Roburs stadgar att fondbolaget inte ingår ”i någon fast ägargruppering, men Swedbank 
Robur anser att samverkan med andra aktieägare i vissa frågor kan förbättra möjligheterna till ett aktivt och 
effektivt ägarutövande.” 
 

5.3.4.7 Strategier för att hantera intressekonflikter442 

AFA försäkring återger ingen information om hur de hanterar intressekonflikter. Alecta lämnar inte 
någon information om hur eventuella intressekonflikter hanteras. Detsamma gäller för Folksam. 

                                            
440 Motsvarar artikel 3f.1 (d) samt i viss mån artikel 3f.3. 
441 Motsvarar artikel 3f.1 (f). 
442 Motsvarar artikel 3f.2 (a)–(d). 
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Handelsbanken Fonder ”ska utöva sin ägarroll utan krav på egen styrelserepresentation i de 
bolag i vars aktier fonderna investerat. Styrelserepresentation försvårar fondbolagets möjligheter att bedriva en 
aktiv och effektiv förvaltning, d v s handla med bolagets aktier för att maximera andelsägarnas avkastning. 
Styrelserepresentation är svårt att förena med kravet att fondens tillgångar när som helst skall kunna 
återlösas av andelsägarna. På förfrågan kan fondbolaget, i de bolag där fonderna är större aktieägare, 
däremot komma att delta i valberedningens arbete.” Vidare anges att ”[f]ondbolaget ska handla 
självständigt i förhållande till de bolag, i vilka fonderna är aktieägare. … och uteslutande styras av vad som 
bedöms vara långsiktigt bäst för sina fondandelsägare.” 

Första AP-fonden stadgar att ”[s]om oberoende statlig pensionsfond är risken för att Första AP-fonden 
råkar ut för intressekonflikter mindre än för många andra kapitalförvaltare. Första AP-fonden använder en 
process i tre steg för att hantera eventuella intressekonflikter. Det första steget är att i förväg identifiera möjliga 
intressekonflikter. I ett andra steg hanteras uppkomna intressekonflikter genom att vd beslutar om 
fondens agerande i det enskilda fallet. I intressekonflikter av särskild vikt sker samråd med 
styrelsens ordförande. Uppkomna intressekonflikter rapporteras till styrelsen och publiceras i efterhand på 
fondens hemsida.” 

I Swedbank Roburs ägarpolicy anges att ”[u]ppdrag som styrelseledamot är normalt svårt att 
förena med den typ av förvaltningsuppdrag som Swedbank Robur har. Tjänstemän från Swedbank 
Robur ska därför inte ingå i styrelser för Bolag. Om det i något fall skulle anses vara till fördel för 
Swedbank Roburs andelsägare, så kan styrelsen för Swedbank Robur besluta om avsteg från denna 
princip. … Det är viktigt att valberedningsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att Swedbank Roburs handlingsfrihet 
beträffande fondernas aktieinnehav inte begränsas. … Valberedningens arbete ska bedrivas på sådant sätt att 
valberedningens ledamöter endast i undantagsfall, och endast under korta perioder, blir insiders.” 
 

5.3.4.8 Offentliggörandefrekvens och redovisning av hur ägarpolicyn tillämpats443 

I institutionerna ägarpolicies saknas information om hur ägarpolicyn offentliggörs och hur den 
tillämpas. Istället kan ledning sökas i de bolagsstyrningsrapporter som årligen publiceras eller i 
annan motsvarande information på institutionernas hemsidor. 
 

5.3.4.9 Hantering av svenska respektive utländska aktieinnehav 

AFA Försäkring stadgar att ägarpolicyn huvudsakligen avser ”svenska marknadsnoterade aktier, 
men är även i tillämpliga delar aktuell för innehav i utländska aktier.” 

Alecta stadgar att ”[e]n stor del av Alectas kapital är placerat i svenska och utländska aktier … 
[och i] denna ägarpolicy redovisas hur Alecta avser att utnyttja det ägarinflytande som följer av Alectas 
ägande av svenska aktiemarknadsbolag.” 

Folksam stadgar att institutionen ”ska för såväl svenska som utländska innehav tillämpa 
OECD:s principer för ägarstyrning.” Därefter har Folksam för sina svenska innehav angivit ”att 
med varje aktie i bolaget ska följa en röst.” 

Första AP-fonden stadgar att ”[ä]garpolicyn består av åtta principer för bolagsstyrning. ... 
Principerna är uppdelade i två delar. Den första delen är övergripande och gäller för samtliga bolag 
där fonden har innehav, oavsett hemvist. Den andra delen gäller endast svenska bolag. Att fonden har 
utarbetat särskilda regler för svenska bolag beror på att fondens ägarandelar generellt är högre i svenska bolag och 
därmed har fonden större möjlighet att påverka dem.” 

                                            
443 Motsvarar artikel 3f.3. 
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Handelsbanken Fonder stadgar att ”[p]olicyn omfattar våra fonders och portföljers direkta 
investeringar i svenska och utländska aktier…” 

Swedbank Robur anger att ägarpolicyn ”i normalfallet även [tillämpas] för bolag noterade på 
utländska börser. Swedbank Roburs ägarandel är oftast lägre i sådana bolag jämfört med Bolag 
noterade i Sverige. I Sverige deltar Swedbank Robur normalt på bolagsstämman med egen representation och i 
utländska bolag sker deltagandet genom fullmaktsröstning.” 
 

5.3.4.10 Tillämpning av regelverk för (extern) bolagsstyrning444 

I AFA Försäkrings ägarpolicy omnämns att institutionen ”ska verka för att styrelsen har en 
sammansättning i överensstämmelse med Svensk kod för bolagsstyrning.” Mer information lämnar 
AFA Försäkring på sin hemsida där de uttalar att de inte tillhör ”den huvudsakliga målgrupp till 
vilken "Svensk kod för bolagsstyrning" vänder sig. [Men att institutionen] där det anses lämpligt, 
mot bakgrund av ägarstruktur och verksamhetens art ska följa koden.”445 

Alecta lämnar information om hur portföljbolagen bör hantera Koden. 446  I sin 
bolagsstyrningsrapport från 2013 återges att ”Alecta tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, även 
om någon formell skyldighet att göra det inte föreligger.”447 

Folksam anger att övergripande för sin ägarstyrning ska institutionen ”för såväl svenska som 
utländska innehav tillämpa OECD:s principer för ägarstyrning.448 

Första AP-fonden lämnar inte några uppgifter i ägarpolicyn om fonden följer något externt 
regelverk. Däremot välkomnar fonden ”den utveckling av investerarkoder (Stewardship Codes) 
som påbörjats. Första AP-fonden har ställt sig bakom den brittiska koden.” 

Handelsbanken Fonden stadgar att ”[f]ondbolaget är medlem i Fondbolagens förening och följer 
Svensk kod för fondbolag …” Vidare anges att ”[f]ondbolaget arbetar efter de principer för 
ägarstyrning som redovisas i Svensk kod för bolagsstyrning.” 

Swedbank Robur stadgar att fondbolaget ”ser positivt på … Koden”. Någon hänvisning till 
exempelvis Fondbolagskoden lämnas däremot inte. 

I denna del bör det tilläggas att det i alla ägarpolicies redogörs relativt omfattande för 
institutionens hållning i frågor rörande aktiemarknadsbolagens interna bolagsstyrning. Ofta upptar 
dessa frågor mest plats i ägarpolicyn. 
 

5.3.4.11 Tillämpning av ägarpolicyn och information om ägarutövande449 

En viss genomgång har gjorts av de uppgifter som institutionerna lämnar på sin hemsida i fråga om 
tillämpningen sin ägarpolicy. Några påpekanden kan mot bakgrund av detta göras. Alla institutioner 

                                            
444 Eftersom det saknas ett generellt regelverk för extern bolagsstyrning i Sverige handlar den här punkten om 
institutionerna i sin ägarpolicy har hänvisat till något regelverk som stöd för sin externa bolagsstyrning. 
445 AFA Försäkrings Bolagsstyrning. 
446 ”Detta sker dels genom att verka för att de bolag som omfattas av koden antingen följer dess 
rekommendationer i tillämpliga delar eller i övrigt motiverar avvikelser, dels genom att verka för att koden 
fortlöpande anpassas för att bättre svara mot ägarnas och bolagens behov.” (AFA Försäkring Bolagsstyrning). 
447 Alecta Bolagsstyrningsrapport 2013. 
448  ”Dessa omfattar följande fem områden: Aktieägarnas rättigheter (The rights of 
shareholders). Likabehandling av aktieägare (The aquitable treatment of shareholders). Intressenternas 
betydelse för ägarstyrning (The rule of stakeholders in corporate governance). Öppenhet och genomlysning 
(Disclosure and transparency). Styrelsens ansvar (The responsibility of the board).” 
449 Motsvarar artikel 3f.3. 
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lämnar mer information om sina inhemska innehav. Särskilt i fråga om hur många och vilka 
bolagsstämmor de deltagit i. Vad gäller utländska innehav är informationen däremot högst 
bristfällig. Många institutioner uppger hur många, och ibland i vilka, utländska bolag de på något 
sätt varit aktiva i. Eftersom information många gånger saknas om det totala antalet utländska bolag 
institutionerna äger aktier i går det inte att sätta uppgifterna i relation till hur många bolag de valt att 
inte utöva sin ägarroll. Alecta (inkluderat utländska innehav) hade 2013 innehav i cirka 160 bolag 
(noterade och onoterade aktier). Alecta deltog i 23 valberedningsprocesser och vid alla svenska 
bolagsstämmor 2013 (35 stycken). Uppgifter om Alectas aktivitet i utländska bolag har inte 
påträffats.450 

Folksam deltog vid 42 av 29 bolagstämmor i svenska bolag 2014 (av praktiska skäl kunde de inte 
närvara vid 7 av dessa). Folksam deltog i 2 valberedningsprocesser under 2014. Vidare deltog 
Folksam i en bolagstämma i utlandet (Stora Ensos i Helsingfors). Folksam anger härutöver att 
institutionen i allmänhet röstar vid utländska bolagsstämmor genom ett elektroniskt förfarande 
samt genom samarbete med andra försäkringsbolag i Europa. I vilken utsträckning röstning och 
aktivitet i utländska bolag skett framgår dock inte.451 

Första AP-fonden deltog under 2014 vid samtliga 31 bolagsstämmor i sina svenska bolag. 
Fonden anger vidare att ägarandelen ofta är lägre i utländska bolag och att fondens direkta 
inflytande därför blir mindre. Röstning i utländska bolag sker genom fullmakt via ett elektroniskt 
förfarande. Under 2014 röstade fonden i 231 utländska bolag på 251 stämmor. Efter egna samtal 
framgår det att AP-fonden inte hade röstat i småbolag i USA (ca 160–170) och bolag i 
utvecklingsländer (ca 1400–1500) vid årsskiftet 2014/2015. (Fonden överväger dock att rösta inom 
utvecklingsmarknaderna). Fonden uttrycker också att det vid bolagsstämmor i USA och England 
finns mindre möjligheter att påverka bolagen. Istället används andra metoder för att påverka 
bolagen. Ett sådant sätt, vilket enligt min uppfattning återspeglar skillnader mellan det svenska och 
det anglo-amerikanska bolagsstyrningsmodellerna, är att föra rättegångsprocesser genom 
grupptalan. Så kallade Class Actions. Under 2014 har fonden varit aktiv kärande (lead plaintiff) i tre 
sådana processer. Fonden deltog också som passiv kärande (plaintiff) i cirka 80 processer. Enligt 
fonden är syftet med processerna ”att stämma bolagen eller dess ledning för att återfå en del av 
pengarna som förlorats på grund av misskötsel eller dylikt”. Fonden tillägger också att de inte 
riskerar att få betala skadestånd eller rättegångskostnader även om fonden förlorar något fall.452 

Swedbank Robur deltog i 61 valberedningar 2013 och närvarade vid 137 bolagsstämmor i 
svenska noterade bolag. Fondbolaget deltog vid 47 bolagsstämmor i utländska noterade bolag. 
Information om antalet emittentbolag som fondbolaget förvaltar framgår inte av några uppgifter på 
hemsidan.453 Efter förfrågan har fondbolaget meddelat att de dagligen förvaltar innehav i cirka 
2000–3000 bolag. Hur många av dem som är inhemska respektive utländska framgår inte. 

 

5.3.5 Sammanfattning av och synpunkter på undersökningen 

Av ägarpolicyundersökningen framkommer det att svenska ägarpolicies som 
publiceras i viss utsträckning täcker in de offentliggörandekrav som uppställs i 2014 
års förslag. Samtidigt återfinns ett problem med formuleringen av den institutionella 

                                            
450 Alecta innehav 2013. 
451 Folksam Bolagsstämmorapport 2014. 
452 Första AP-fonden Stämmosäsongen 2014 samt Ägarrapport 2014. 
453 Swedbank Robur, Ägarstyrning och Hållbarhet 2013. 
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ägarrollen i svensk bolagsstyrning. Många gånger hänvisar institutionerna märkligt 
nog till Koden som del av ägarpolicyn trots att de själva uttalat att den saknar 
anknytning till institutionens externa bolagsstyrning. Kodens tillämpningsområde 
anknyter till de underliggande investeringsbolagens organisering, inte till 
institutionens hantering av sin externa bolagsstyrning. En logisk förklaring till den 
här lösningen saknas enligt min mening. Samtidigt är det en naturlig följd av 
problemformuleringen av institutionella ägarrollen som en del av den interna 
bolagsstyrningen. I övrigt råder det en avsaknad av information beträffande 
intressekonflikter mellan kapitalägande institutioner och kapitalförvaltare. Frågor 
om samarbete med andra aktieägare vilket till viss del berör både extern och intern 
styrning upptas i viss mån. Vanligtvis ges dock frågan endast ett litet utrymme i 
ägarpolicyn, vilket möjligen talar för att institutionerna är försiktiga beträffande 
samarbete med andra aktieägare. För egen del ställer jag mig tveksam till om det 
”marknadsmisslyckande” som EU-kommissionen uttryckt i fråga om 
institutionernas offentliggörande är särskilt närvarande i Sverige. Nuvarande 
ägarpolicies är någorlunda väl utformade vid en jämförelse med 2014 års förslag. 
Det har till dags dato skötts genom marknadens självreglering. Jag ställer mig därför 
inte bakom kommissionens påståenden. Samtidigt kommer regleringen antagligen 
inte innebära särskilt stora administrativa bördor för de svenska institutionerna i och 
med att de idag lämnar uppgifter som till stor del motsvarar de redovisningskrav 
som ställs i förslaget. 

Det synes vidare som att de kapitalägande institutionerna inte på samma sätt som 
kapitalförvaltarna framhäver möjligheter till Exit. Rimligen agerar de senare oftare 
utifrån en Exit-strategi. 454  Beträffande ägarengagemang kan det utläsas att 
institutionerna i de flesta fall särskiljer på svenska och utländska aktieinnehav. Ofta 
aktualiseras ägarpolicyn endast delvis i förhållande till institutionens utländska 
innehav. Ett generellt mönster är också att innehav i enskilda aktiemarknadsbolag 
tycks vara större i Sverige än i utlandet. 2014 års förslag kommer rimligen innebära 
att innehav i bolag på aktiemarknader inom EU kommer behöva behandlas i ägar-
/engagemangspolicyn. Härigenom bör endast en avgränsning av en policys 
tillämplighet kunna underställas innehav utanför EU, exempelvis i USA. En möjlig 
negativ effekt av det är att institutioner, för att undvika kraven om offentliggörande, 
väljer att placera sina tillgångar i aktiemarknadsbolag utanför EU.455 

                                            
454 Intressant är också att en av institutionerna förespråkar ett införande av en svensk motsvarighet till den 
engelska förvaltarkoden. 
455 Samtidigt kan det nämnas är att internationaliseringen av aktiemarknaden möjligen är en orsak till ett 
mindre intresse för aktivt och långsiktigt ägande. Det grundar sig i distansen mellan den institutionella ägaren 
och investeringsbolaget. Visst stöd för det kan utläsas i de ägarpolicies som de svenska institutionerna utgivit. 
Det är inte en orimlig tolkning att motsvarande ägarmönster gör sig gällande för utländska institutioner. 
Härav kan det finnas behov av att skapa en enhetlig reglering inom EU för att förbättra engagemangsnivån i 
de europeiska aktiemarknadsbolagen. 
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6 Utvärdering och avslutande synpunkter 

Ett delsyfte med uppsatsen är att undersöka hur den institutionella ägarrollen 
definieras och utövas i Sverige. 

Det förefaller som om den institutionella ägarrollen haft en undanskymd plats i 
den svenska regleringen för (extern) bolagsstyrning. Den institutionella ägarrollen 
förknippas istället med andra typer av ägarkategorier som utövar en industriell 
ägarkontroll. 456  Det är besynnerligt, för det första eftersom det institutionella 
ägandet bygger på andra motiv (placeringsstrategier) än direktägande och för det 
andra på grund av att den indirekta investeringsmodellen är så framträdande och väl 
använd på den svenska aktiemarknaden. 

Härigenom beaktas inte aktiemarknadsbolagens reella ägarförutsättningar i 
tillräcklig utsträckning vid sidan av aktiebolagets. Institutionen ska se till att alla 
investeringsbolag hanteras i syfte att uppnå en väl sammansatt portfölj i 
slutinvesterarnas intresse. Slutinvesterarnas intresse skyddas genom sektorspecifik 
näringsrättslig reglering i vilken krav ställs på institutionerna att begränsa 
koncentrationsriskerna. Eftersom institutionerna inte kan ta majoritetspositioner (att 
samordna inflytandet med andra aktieägare är också kostsamt), bör de rimligen agera 
utifrån en Exit-strategi. Samma utgångspunkt gäller för en institution som investerar 
i en stor mängd bolag, vilket är fallet för både försäkrings- och fondbolag. Det blir 
rimligen svårt att organisera en kostnadseffektiv verksamhet som aktiv ägare i 
hundratals bolag. Vissa aktieposter bör därför vara små och avyttras så snart andra 
placeringsalternativ betraktas som mer förmånliga. Ett Voice-agerande i den här 
typen av placeringar är inte att föredra med tanke på de kostnader ett sådant 
agerande genererar utifrån gällande aktiebolagsrättsliga förutsättningar. Det betyder 
inte att institutionella investerare inte kan agera som aktiva långsiktiga ägare, dvs 
genom Voice, men det bör rimligen inte vara det övervägande beteendet i 
portföljförvaltningen. 

Institutionernas bidrag till bolagsstyrningen är möjligen ett annat än det 
traditionella. Från ett aktiemarknadsperspektiv finns det ett värde av att både Exit- 
och Voice-aktörer är verksamma. Aktiv handel på aktiemarknaden skapar 
förutsättningar för bland annat god prisbildning. Det kan inte uteslutas att Exit kan 
generera positiva värden för aktiemarknadsbolagens styrning, detta som en reaktion 
på bolagsledningens agerande. Institutionerna bidrar lämpligast till styrningen av 
aktiemarknadsbolag som Exit-aktörer. Ansatsen har dock inte mottagits eller 
godkänts som en del av bolagsstyrningsdiskursen. 

                                            
456 I SOU 2004:47 diskuteras frågan men uttalandena tycks inte fått något större genomslag. 
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Om problemformuleringen hanteras ”felaktigt” och begränsas till den interna 
bolagsstyrningen kommer viktiga aspekter att förbigås och härigenom kan endast ett 
begränsat svar lämnas beträffande ägarrollen i aktiemarknadsbolag. Om ett 
bristande underlag utgör grunden för ägarstyrningen leder det troligen till mindre väl 
utformade lösningar. En tänkbar slutsats är att detta utgör aktiemarknadsbolagens 
grundproblem, inte det faktum att institutionella investerare per se har andra 
utgångspunkter än exempelvis kontrollägare. 

Det andra delsyftet berör 2014 års förslag och vilken juridisk och praktisk 
betydelse det kommer att få för den institutionella ägarrollen och den svenska 
modellen för bolagsstyrning.  

Först och främst kan det påpekas att 2014 års förslag kan komma att ålägga 
skyldigheter för de svenska institutionerna vilka inte är för handen idag. Ur ett svenskt 
perspektiv bygger förslaget på en reglering av den institutionella ägarrollen 
främmande från den traditionella. Den svenska modellen bygger på möjligheter till 
ägarinflytande genom bland annat valberedningsinstitutet, snarare än reglerade 
offentliggörandekrav. Möjligen kommer 2014 års förslag få till konsekvens att de 
ägarpolicies som offentliggörs idag, vilka saknar juridisk bindande verkan, erhåller 
någon form av juridisk status. Detta eftersom den engagemangspolicy (vilken bör 
kunna likställas med dagens ägarpolicy) kommer att behöva regleras. 

Beträffande den praktiska betydelse som 2014 års förslag kan komma att få, 
framgår att den information som institutionerna idag lämnar i sin ägarpolicy delvis 
uppfyller de krav som uppställs från kommissionen. Det gäller speciellt i fråga om 
information gällande övervakning och dialog, och delvis beträffande vissa typer av 
intressekonflikter. I fråga om överenskommelser mellan kapitalägande och kapital-
förvaltande institutioner saknas däremot information. Möjligen, och rimligen, är det 
information som är känslig att offentliggöra. Antagligen är det offentliggörande av 
den här typen av information som i praktiken skulle innebära den största 
förändringen för institutionerna. Information om tillämpningen av policyn, bland 
annat i fråga om det faktiska röstutövandet, kommer också behöva utökas. 

En annan fråga är om något positivt kan följa av 2014 års förslag i fråga om ett 
ökat engagemang från institutionerna. Det finns flera skäl till att ställa sig kritisk om 
så skulle vara fallet. Visst belägg finns för att denna typ av ”One size fits all”-
reglering snarare kan stjälpa än hjälpa institutioner i det reella ägarutövandet. 
Regleringen kan bli styrande för hur institutionerna agerar, istället för att de på egen 
hand utformar den bästa lösningen för den enskilda verksamheten. Dessutom 
uppfyller dagens ägarpolicies i stora drag det som kommissionen efterfrågar. Från 
ett svenskt perspektiv är det marknadsmisslyckande som kommissionen påtalar inte 
övertygande. Härutöver finns det dubier om en offentliggörandereglering över 
huvud taget genererar några praktiska eller positiva effekter. Ju mer information 
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som lämnas desto större risk är det att ägare som ogillar den information de får 
väljer att sälja sina innehav. 

Ett annat problem är det tidsperspektiv som EU-kommissionen eftersträvar 
beträffande institutionernas placeringar. Generellt sett går det inte säga huruvida ett 
långsiktigt eller kortsiktigt agerande är positivt eller negativt. Det beror på vad 
intressenten vill uppnå. Spararen vill exempelvis knappast uppnå samma sak med 
pensionssparandet som med sparandet till sommarsemestern. Givet vissa sparbehov 
följer ett visst agerande från investerarnas sida, oavsett vad EU-kommissionen eller 
någon annan tycker. Finns det exempelvis en växande andel av befolkningen som 
kräver arbetsfria inkomster (dvs pensionärer) kommer det generera högre krav på 
avkastning. Om investerarna inte har en oändlig (eller mycket lång) tidshorisont 
kommer man att få krav på avkastning på relativt kort sikt. 

Oavsett om reglerna i 2014 års förslag placeras i den näringsrättsliga eller i den 
aktiebolagsrättsliga regelfloran är de av intresse ur ett bolagsstyrningsperspektiv. Det 
är därför viktigt med koherens i systemet. De inneboende intressekonflikter som 
återfinns i den institutionella investeringskedjan skapar svårigheter att uppfylla detta. 
Regleringen riskerar därför att bli svårtillämpad för aktörerna. Institutionerna bör 
placera slutinvesterarnas intresse i främsta rummet. EU-kommissionen har knappast 
haft i åtanke att aktiemarknadsbolagens intresse ska trumfa spararnas behov av 
maximal avkastning. Om så är fallet bör detta tydliggöras för allmänheten.  
 6. Det finns en positiv faktor med förslaget. Från ett svenskt perspektiv är det 
möjligt att en viss övertro på den institutionella ägarrollen är för handen. Förslaget 
lyfter fram en motsatt ståndpunkt. Förslaget kan därför leda till ett utökat samtal 
och därigenom generera en mer nyanserad bild av den institutionella ägarrollen. I 
bästa fall kan det leda till bättre lösningar i styrningen av aktiemarknadsbolag, eller 
åtminstone till en bättre förståelse för hur ägandet i dessa bolag i verkligheten ser ut. 
Min förhoppning är att vi härigenom är bättre rustade för att hantera 
aktiemarknadsbolagens grundproblem.457 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
457 Om den institutionella ägarrollen över huvud taget ska anses utgöra ett problem. Kanske bör det istället 
ses som en realitet som aktiemarknadsbolagen får leva med och hantera efter bästa förmåga. 
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Källförteckning 

Offentligt tryck 
 
Europeiska unionen 

Direktiv, förordningar och resolutioner 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 
om livförsäkring. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om 
uppköpserbjudanden. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om 
marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets 
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om 
utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet 
(Solvens II) (omarbetning). 

Kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska 
krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för 
tillämpning av det direktivet. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22oktober 2013 om 
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om 
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europa- 
parlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska 
offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och 
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av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa 
bestämmelser i direktiv 2004/109/EG. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 
marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och 
av direktiv 2011/61/EU (MiFID II). 

Europaparlamentets resolution av den 29 mars 2012 om en ram för bolagsstyrning 
för europeiska företag (2011/2181(INI)). 

 
 
Europeiska kommissionen 

COM(2012) 740 final. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 
Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: 
Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk 
för mer engagerade aktieägare och hållbara företag. 

COM(2014) 213 final. 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) 167 final. Europaparlamentet och Rådets direktiv om verksamhet i och 
tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning). 

Feedback Statement Summary of Responses to Commission Green Paper on 
Corporate Governance in Financial Institutions, 2003-11-23. 

KOM(2003) 284 slutlig. Meddelande från kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet – Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i 
Europeiska unionen – Handlingsplan. 

KOM(2010) 284 slutlig. Grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om 
ersättningspolicy. 

KOM(2011) 164 slutlig. Grönbok – En EU-ram för bolagsstyrning. 

Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, 2011-04-05. 

Synthesis of the responses to the Communication of the Commission to the 
Council and the European Parliament, "Modernising Company Law and Enhancing 
Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward" – COM 
(2003) 284 final of 21 May 2003: A Working Document of DG Internal Market, 15 
November 2003. 
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Sverige 

Propositioner och statens offentliga utredningar 

Prop. 1997/98:99 – Aktiebolagets organisation. 

Prop. 1999/2000:46 – AP-fonden i det reformerade pensionssystemet. 

Prop. 2002/03:150 – En ny lag om investeringsfonder. 

Prop. 2004/05:165 – Nya regler för tjänstepensionsinstitut. 

Prop. 2005/06:140 – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 

Prop. 2006/07:115 – Ny lag om värdepappersmarknaden. 

Prop. 2008/09:71 – Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m. 

Prop. 2009/10:247 – Aktieägares rättigheter. 

SOU 2004:46. Svensk kod för bolagsstyrning – Förslag från Kodgruppen. 

SOU 2004:47. Näringslivet och förtroendet. 

SOU 2004:130. Svensk kod för bolagsstyrning – Betänkande av Kodgruppen. 

SOU 2006:50. En ny lag om värdepappersmarknaden. 

SOU 2014:57. En ny reglering för tjänstepensionsföretag. 

SOU 2014:70. Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden. 

 

 
Betänkanden och myndighetsföreskrifter m.m. 

Civilutskottets betänkande 2010/11:CU7. Aktieägares rättigheter. 

FFFS 2007:17. Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser. 

FFFS 2013:9. Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. 

FFFS 2013:10. Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder. 

Dir. 2013:32. Kommittédirektiv – Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut.  

Regeringskansliets Faktapromemoria 2013/14:FPM76. Direktiv om 
tjänstepensionsinstitut. 

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM84. Ändringar i direktivet om 
aktieägares rättigheter. 
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Riksdagsskrivelse 2010/11:40. Med överlämnande av civilutskottets betänkande 
2010/11:CU7 Aktieägares rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit 
utskottets förslag till riksdagsbeslut. 

SFS 2010:1516. Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 
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