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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

 

Finanskrisen har medfört stora ekonomiska omvälvningar samt politisk oro i många 

länder. Beslutsfattare på olika nivåer har i krisens spår försökt komma till rätta med de 

upplevda problem med bolagsstyrning i banker
1
, som vissa anser vara en av de stora 

faktorerna för krisens utbrott och stora omfattning.
2
 För lagstiftaren i Sverige och 

annorstädes är det av högsta prioritet att återställa förtroendet för marknaden för att 

kunna motverka eller förhindra nya kriser. Detta hoppas man kunna uppnå genom en 

strängare reglering av marknadens aktörer, vilket anses vara en omstridd fråga. Mycket 

av ivern för ny reglering härstammar från det faktum att många finansiella institut har 

mottagit kritik för hur de har styrt bolaget. Särskilt den verkställande ledningen och 

styrelsen har kritiserats för att ha försummat riskhanteringen och att bonusar har delats 

ut alltför frikostigt. Däremot har det även riktats kritik mot att införa nya regler 

avseende bolagsstyrning.        

 Mycket av den nya regleringen härstammar ur olika initiativ från EU. 

Diskussioner om bolagsstyrning har föranlett EU-kommissionen att ta fram två s.k. 

grönböcker om bolagsstyrning. Därefter har nya regler för exempelvis vilken kompetens 

som en styrelseledamot behöver ha för att kunna åta sig uppdraget, införts i både ett nytt 

kapitaltäckningsdirektiv och en kapitaltäckningsförordning – CRD IV respektive CRR.
3
 

Direktivet har delvis införts via nationell lagstiftning och ställer högre krav på 

bankernas bolagsstyrning. Inom näringslivet och akademin har många ställt sig kritiska 

mot de nya reglerna. Detta med anledning av att reglerna har kritiserats för att bli alltför 

långtgående och att vara ett resultat av regleringsiver.  

 Vanligtvis kretsar den rättsliga problematiken beträffande bolagsstyrning kring 

det faktum att lagstiftaren och även näringslivet har intresse av att reglera aktiebolags 

                                                           
1
 Härefter används både termerna bank och kreditinstitut i uppsatsen. 

2
 Se Kirkpatrick, The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, s. 2. Kirkpatricks rapport 

godkändes för publicering av OECD:s styrningsgrupp för corporate governance.  Se även preambel (53) 

till direktiv 2013/36 EU. 
3
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verk-

samhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 

2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG; Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) nr 575/2013  av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-

persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
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bolagsstyrning för att upprätthålla en standard som motsvarar god bolagsstyrning.
4
 Det 

faktum att många har pekat ut bristande bolagsstyrning som en av faktorerna för 

finanskrisens utbrott stärker deras argument. Å andra sidan inser lagstiftaren att alla 

bolag inte är exakt likadana och således finns det sannolikt inget bolag vars 

bolagsstyrning är likadan som hos ett annat bolag. Mot den bakgrunden kan det bli svårt 

att skapa en lämplig nivå avseende vad som anses utgöra god bolagsstyrning; dessutom 

ska en sådan nivå kunna vinna acceptans hos de börsnoterade bolagen och även 

förhindrar ett fåtal bolag från att missköta sin bolagsstyrning. 

 Syftet med uppsatsen är att analysera hur reglerna för bolagsstyrning i 

börsnoterade banker i Sverige har förändrats efter finanskrisen. Detta syfte kan indelas i 

tre delsyften. Det första delsyftet är att undersöka vilka nya regler som har skapats inom 

bolagsstyrning för börsnoterade banker i Sverige och att jämföra dem med de regler 

som tidigare fanns inom bolagsstyrning för börsnoterade banker i Sverige. Det andra 

delsyftet är att analysera de nya reglerna utifrån corporate governance-teorierna som 

presenteras i uppsatsen – tanken är att försöka bedöma hur de nya reglerna förhåller sig 

till uppfattningarna inom doktrinen om vad som utgör god bolagsstyrning. Vid analysen 

av de nya reglerna krävs det en slags utgångspunkt för analysen. En analys av det 

svenska bolagsstyrningssystemet för börsnoterade banker och dess uppbyggnad av 

bolagsstyrningsteorierna bildar denna utgångspunkt. Det tredje och sista delsyftet är att 

föra en rättspolitisk diskussion om vad de nya reglerna kommer att innebära för både 

marknaden och samhället. 

 

  

1.2 Avgränsning 

 

De sorters banker som behandlas i uppsatsen är svenska börsnoterade banker. Bankerna 

har aktier som är upptagna till handel vid en reglerad handelsplats. Anledningen till att 

enbart svenska börsnoterade avhandlas är beroende på de tidsmässiga ramarna för 

uppsatsen och att uppsatsen skulle förlora på att alltför brett avhandla internationella 

banker utan att kunna gå in på samma fördjupningsnivå som de svenska börsnoterade 

bankerna. Att inte heller onoterade svenska banker behandlas är av den anledningen att 

finanskrisens utbrott oftast har sammankopplats till de större bankernas ageranden och 

inte mindre banker. De större bankerna är som regel börsnoterade medan de mindre 
                                                           
4
 God bolagsstyrning har ingen entydig definition i lagstiftning. Däremot har Kollegiet för svensk bolags-

styrning tagit fram ”Kod för svensk bolagsstyrning” som syftar till att skapa god bolagsstyrning i börsno-

terade bolag. 
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bankerna inte är det, därav anser jag att uppsatsens koppling till finanskrisen gör det 

rimligt att enbart behandla börsnoterade banker och de regler som är hänförliga till 

dessa.           

 Vidare kommer inte skadeståndsfrågor att avhandlas i den här uppsatsen. 

Visserligen skulle de fall som berörs av 29 kap. ABL regler om skadestånd kunna anses 

vara fall som berör bolagsstyrning. Dock är uppsatsens syfte att undersöka 

regelförändringar, inte att undersöka exempel på dålig bolagsstyrning i enskilda fall. 

Inte heller kommer årsredovisningslagen (1995:1554) att behandlas i den här uppsatsen. 

 Antalet regler beträffande banker och kreditmarknaden är alldeles för många för 

att kunna avhandlas i uppsatsen. I stället ska enbart de regler som, enligt mig, har en 

koppling till bolagsstyrning i börsnoterade banker i Sverige avhandlas. De delämnen 

som jag enbart avser att behandla är: 

 

 Riskhantering. 

 Styrelsens sammansättning och dess uppgifter. 

 Bolagets organisation. 

 

 

1.3 Metod och material 

 

Det finns olika metodologiska utgångspunkter vid skrivandet av ett akademiskt arbete. 

Uppfattningen är att vanligtvis ämnas litet utrymme åt att betrakta hur juristen närmar 

sig de olika rättskällorna och hur rättskällorna tolkas, annat än att rättskälleläran 

tillämpas och att man differentierar mellan de lege lata- och de lege ferenda-perspektiv.
5
 

Svenssons mening är att utrymmet för kritik är större hos forskaren, därmed är den inte 

lika bunden av rättskällorna som den praktiskt verksamma juristen. Stattin beskriver att 

det som kännetecknar en metod är att den kan användas vid det juridiska skrivandet för 

att komma fram till svar på olika problematiska frågor.
6
 Andersson skriver att ”Metoden 

är sättet att lösa ett problem, varför den måste avpassas efter problemet; …”.
7
 

Aktiemarknadsrätten beskrivs av Stattin som den juridiska disciplin som innehåller 

rättsreglerna rörande noterade och listade bolag.
8
     

                                                           
5
 Svensson, De lege interpretata – om behovet av metodologiska reflektioner – Juridisk Publikation 2014, 

s. 219. 
6
 Stattin, Takeover – Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 43. 

7
 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 17. 

8
 Stattin, a.a. s. 35.  
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 Vad har då detta för innebörd för uppsatsens metodologiska utgångspunkter? Av 

ovan framgår att det är viktigt att tillämpa en metod som kan nyttjas för att lösa problem 

och för att öppet redovisa hur författaren har gått tillväga och tillämpat materialet som 

använts. Till och börja med behandlas bolagsstyrningsteorierna genom att presentera de 

viktigaste delarna från ett urval av teorier. Dessa bolagsstyrningsteorier har utarbetats 

under lång tid och det är därför mindre fruktbart för min del att försöka tillföra något i 

diskussionen. Däremot har dessa teorier en stor betydelse i uppsatsen då dessa används 

för att analysera den gällande svenska rättens uppbyggnad av dessa teorier. Ett av 

uppsatsens delsyften att analysera de nya reformerna beträffande reglering av 

bolagsstyrning för banker. Detta medför ett behov av att behandla bolagsstyrningsteorier 

eftersom dessa är av stor vikt för att förstå och utvärdera hur bolagsstyrning regleras 

idag, samt för att kunna ge förslag på hur den borde vara utformad.
9
 Därmed skapas en 

utgångspunkt för jämförelse med de nya reformerna. De nya reformerna kommer 

således att analyseras med hjälp av bolagsstyrningsteorierna för att utvärdera olika 

tendenser eller trender inom detta rättsområde. De trender som framträder kan liknas 

med en konkretisering av hur rätten uttolkas enligt mig och vad detta kan få för 

konsekvenser i framtiden.
10

 Juridiken är inte ett avskilt område från resten av samhället 

utan givetvis påverkas av juridiken av olika samhällsströmningar och däribland 

politiska sådana. Efter att de nya reglerna har analyserats ska det efterföljande avsnittet 

innehålla en rättspolitisk diskussion. Rättspolitiska diskussioner har sällan ett – eller ens 

flera – rätta svar. Det intressanta enligt mig är att bearbeta de olika frågor som 

uppkommer efter analysen av de nya reglerna och deras uppbyggnad. För att kunna föra 

en rättspolitisk diskussion om de nya trenderna inom bolagsstyrning för börsnoterade 

banker anser jag att man behöver inordna och strukturera olika argument för att sedan 

överväga vilka som har eller kanske borde få tyngd för hur rätten ska uttolkas.   

I uppsatsen behandlas dels traditionella rättskällor som lagstiftning, förarbeten 

och doktrin, dels vissa källor som inte har samma värde som de nämnda rättskällorna, 

men som ändå är av betydelse för rättsutvecklingen på området. Regelsystemet för 

börsnoterade bolag är dels bindande lagstiftning, dels icke-bindande rättsakter i form av 

rekommendationer och bolagsstyrningskoder. Exempelvis är kod för svensk 

bolagsstyrning av stort intresse för att bedöma vad som är god bolagsstyrning. Förvisso 

är kod för svensk bolagsstyrning inte bindande men den utgör ändå ett regelverk för 
                                                           
9
 Se Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 

96. 
10

Andersson, Pluralistisk syn på utveckling och funktion inom skadeståndsrätten – Juridisk Publikation 

2014, s. 247. Se härom Anderssons synpunkter angående betydelsen av konkretisering av den rättsliga 

bilden för att kunna orientera oss i dagens och framtidens rättsliga landskap.  
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börsnoterade bolag som måste förklara när de gör eventuella avsteg från den. Vidare har 

EU:s grönböcker ett stort värde för att indikera vad EU-kommissionens uppfattning är 

inom området för bolagsstyrning. Det EU-rättsliga materialet för uppsatsen har dock 

störst betydelse för svensk vidkommande i form av det nya direktivet och förordningen 

(CRD IV och CRR). Ett problem är att det saknas doktrin som behandlar CRD IV och 

CRR på ett ingående sätt. Därför grundas analysen av CRD IV och CRR i huvudsak på 

läsning av bestämmelserna i CRD IV och CRR. Finansinspektionens föreskrifter är 

också av betydelse för banker eftersom myndigheten har givits behörighet att meddela 

föreskrifter inom området för bl.a. kreditinstitut.    

 

 

1.4 Disposition 

 

Inledningsvis kommer i kapitel 2 de olika bolagsstyrningsteorierna att behandlas. 

Teorierna som presenteras i detta kapitel kommer att utgöra grunden för att analysera 

dels det svenska bolagsstyrningssystemet, dels de nya reformerna från EU. Kapitel 3 

avhandlar de viktigaste reglerna för bolagsstyrning i börsnoterade banker i Sverige. I 

slutet av kapitel 3 analyseras det svenska bolagsstyrningssystemet med hjälp av de olika 

bolagsstyrningsteorierna från kapitel 2. Kapitel 4 syftar till att undersöka de nya 

bolagsstyrningsreglerna och analysera reglernas innebörd. De viktigaste reglerna i 

kapitlet utgörs av CRD IV och CRR.  Dessutom presenterats en översiktlig bild över hur 

de nya reglerna har införts i svensk rätt. Avslutningsvis analyseras de nya reglerna med 

hjälp av de olika bolagsstyrningsteorierna från kapitel 2. Kapitel 5 inleds med en 

jämförelse av den tidigare analysen av både det svenska bolagsstyrningssystemet och de 

nya reglerna. Detta görs med anledning av att försöka utskilja vilka 

bolagsstyrningstrender som finns på området för börsnoterade banker i Sverige. I 

kapitlet diskuteras de nya reglerna utifrån ett rättspolitiskt perspektiv med tyngdpunkt 

på vilka konsekvenser de nya reglerna kan tänkas medföra. Som avslutning innehåller 

kapitel 6 en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Teori om bolagsstyrning  

 

2.1 Allmänt om teorier avseende bolagsstyrning 

 

Bolagsstyrning eller corporate governance är inte definierad i lagtext. Namnet antyder 

att det handlar om hur bolag styrs och corporate governance är en samlingsterm för 

olika teorier och diskussioner som berör hur bolag styrs.
11

 Detta har blivit ett 

uppmärksammat ämne de senaste tjugo åren, framför allt efter stora skandaler som 

Enron.
12

 De huvudsakliga teorierna som har haft inflytande över utvecklingen av 

corporate governance är: agentteori, separation av ägande och kontroll, 

transaktionskostnadsekonomi, stakeholder-teori och stewardship-teori.
13

 Dessa teorier – 

förutom stewardship-teorin – kommer att behandlas längre ned i det här kapitlet.

 Bolagsstyrningsteorierna kan egentligen bara användas för att analysera hur 

styrningen fungerar i större aktiebolag där det finns många aktieägare.
14

 I den här 

uppsatsen studeras enbart börsnoterade banker och tillhörande regelverk varför detta 

krav är uppfyllt enligt mig. Vidare skiljer sig bolagsstyrningen i finansiella bolag som 

banker från icke-finansiella bolag.
15

 Skillnaderna kan kortfattat beskrivas som: 

 Av den likviditet som inkommer till en bank har banken en möjlighet att 

använda denna för att producera mer likviditet i t.ex. form av lån. 

 Banker har en betydligt högre skuldsättningsgrad än andra bolag och 

kompenserar via en differens i inlånings- och utlåningsränta. 

 Det är svårare att göra en bedömning av en banks tillgångar och skulder än ett 

vanligt bolag, vilket till viss del beror på att de finansiella instrument som 

banker har som tillgångar och skulder är tekniskt sett invecklade. 

 Banker är ofta sammankopplade med andra banker på ett sätt som inte är vanligt 

för andra branscher, konkurrenter är nämligen i hög utsträckning även 

affärspartners. 

                                                           
11

 Keisu & Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 42. Se även Stattin, Företagsstyrning – En studie 

av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 91 f. 
12

 Munzig, Enron and the Economics of Corporate Governance, s. 4 ff. 
13

 Mallin, Corporate Governance, s. 16. 
14

 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 91.  
15

 Mülbert, Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis – Theory, Evidence, Reforms, s. 10 

ff. 
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 Till följd av att banken besitter olika finansiella instrument som exempelvis 

derivat, kan en banks riskprofil ändras på kort tid med anledning av att dess 

tillgångars värdering är känslig för svängningar på marknaden. 

 Som en följd av obalansen mellan tillgångar och skulder kan banker bli utsatta 

för att dess fordringsägare väljer att ta ut sina fordringar, vilket leder till en 

likviditetsbrist inom banken, således får enbart vissa av fordringsägarna ut sina 

tillgångar från banken om en s.k. bank-run skulle inträffa. 

 Följden av bankernas stora betydelse för samhället är att de är kraftigt reglerade 

och övervakas av myndigheter på ett sådant sätt som inte är förekommande för 

icke-finansiella bolag. 

 

 

2.2 Agentteori 

 

Agentteori behandlar den situationen när en huvudman (principalen) ger arbete åt en 

uppdragstagare (agent) att utföra något.
16

 Relationen kan baseras på att den ena parten 

delegerar arbete till en utförare, emellertid medför detta vissa nackdelar.
17

 Det första 

studien som behandlar ovanstående problem skrevs av amerikanerna Adolf Berle och 

Gardiner Means 1932 i deras verk Modern Corporation and Private Property.
18

 

Mäntysaari beskriver det som att det moderna aktiebolaget har medfört att ägandet av 

aktiebolaget och kontrollen av densamma inte ligger i en och samma persons händer, 

utan den har separerats.
19

 Eklund och Stattin skriver att separationen av ägandet från 

kontrollen av bolaget medför att intressena hos ägarna och ledningen kan skilja sig åt; 

agentens handlande sker ibland inte i principalens intresse eller enbart i viss mån.
20

 

Vidare skriver de att det är rationellt att anta att båda parter vill maximera nyttan för sig 

själva.
21

 I den nationalekonomiska disciplinen antas att båda vill maximera egennyttan, 

vidare antas att agenten är motiverad av utomstående faktorer samt att agenten är 

opportunistisk.
22

 Ett problem för principalen är att den kostar resurser att övervaka att 

agenten utför sitt åtagande i enlighet med det bästa intresset hos principalen. Samtidigt 

anses det att det finns olika skäl för att övervaka agenten: agenten kan missbruka sin 

                                                           
16

 Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 161. 
17

 Mallin, a.a. s. 17. 
18

 Berle & Means, Modern Corporation and Private Property, s. 4. 
19

 Mäntysaari, Organising the Firm – Theories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate 

Law, s. 67. 
20

 Eklund & Stattin, a.a. s. 161. 
21

 Eklund & Stattin, a.a. s. 161. 
22

 Dietrich & Krafft, Handbook on the Economics and Theory of the Firm, s. 105.  
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befogenhet, agenten tar kanske inte lämpliga risker på grund av olika uppfattningar 

beträffande risker samt att det råder en asymmetri avseende vilken information som är 

tillgänglig för principalen respektive agenten. Som en positiv sida av att principalen 

låter agenten företa vissa handlingar, möjliggör att principalen kan diversifiera sig 

genom att principalen inte behöver lägga ner lika mycket tid i bolaget och därmed kan 

engagera sig i flera bolag.
23

 Sammanfattningsvis kan de motstridiga intressena enligt 

Eklund och Stattin beskrivas som att principalens intresse är att agenten ska anstränga 

sig så mycket som möjligt, däremot är agentens intresse att anstränga sig så lite som 

möjligt.
24

 Corporate governance beskrivs av Dietrich och Krafft som en institutionell 

form som ska motverka dessa problem, vilkas kostnader kallas för agentkostnader.
25

 År 

1976 utvecklade Jensen och Meckling en ny företagsteori som berör bland annat 

agentkostnader samt separation av ägande och kontroll.
26

 I sin teori definierade de vad 

agentkostnader består av, nämligen summan av:  

1. Övervakningskostnaderna som uppkommer för principalen,  

2. Kostnaden för att skapa ett kontrakt som skapar en garanti för att agenten inte 

ska handla på ett sådant sätt som skadar principalen, 

3. Residual-förlusten, vilket är den förlust som uppkommer på grund av att agenten 

inte fattar beslut som maximerar principalens välfärd, utan istället fattar 

suboptimala beslut, därför uppkommer en differens mellan den maximala 

välfärden och den faktiska välfärden som kommer principalen till nytta.
27

 

 

Vidare skrev Jensen och Meckling att de flesta organisationer är legala fiktioner vars 

syfte är att agera som ett nexus (svenska: näste) för ett antal kontraktsrelationer mellan 

individer.
28

 Ett aktiebolag är enligt deras teori enbart en rättslig konstruktion som tjänar 

till att föra samman olika individers önskemål genom en avvägning som resulterar i ett 

regelverk för bolagets aktiviteter. 

 I den aktiemarknadsrättsliga kontexten kan vi betrakta aktieägarna som 

principaler, eftersom ledningen i bolaget är agenterna som svarar inför ägarna.
29

 

Terminologin är inte helt entydig avseende den svenska termen ledning. Bergström och 

Samuelsson anser i det här sammanhanget kan man gruppera styrelsen och den 

                                                           
23

 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 93. 
24

 Eklund & Stattin, a.a. s. 161.  
25

 Dietrich & Krafft, a.a. s. 105.  
26

 Jensen & Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 

s. 1.  
27

 Jensen & Meckling, a.a. s. 5 f. 
28

 Jensen & Meckling, a.a s. 9. 
29

 Mallin, a.a. s. 17. 
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verkställande direktören under termen ledning.
30

 I de svenska aktiebolagen är styrelsen 

utsett av aktieägarna för att övervaka den verkställande ledningen.  Ett principal-agent 

förhållande uppkommer enligt Eklund och Stattin mellan styrelsen och den 

verkställande ledningen.
31

       

 Styrelsen är ett kollegialt beslutsorgan och därför är det förmodligen korrekt att 

utgå från att vissa aktieägare inte får sina intressen tillgodosedda. Det är inget som säger 

att alla aktieägare alltid har helt sammanfallande intressen och därför agerar i 

samförstånd. Mindre aktieägare är förstås de som har minst inflytande, därav har deras 

intressen inte lika hög prioritet som de största aktieägarnas intressen. En större 

aktieägare kan däremot påverka bolaget om de tappar exempelvis en aktieägare med ett 

stort kontaktnät eller kompetens inom bolagets verksamhetsområde. Det är inte 

rationellt för små aktieägare att bevaka bolagets ledning och hur de förvaltar 

aktieägarnas investering i bolaget; om en mindre aktieägare skulle behöva övervaka hur 

alla av vederbörandes investeringar förvaltas på detaljnivå skulle det inte vara 

kostnadseffektivt.
32

 I stället är det rationellt för de små aktieägarna att låta större 

aktieägare sköta övervakningsarbetet och utnyttja att någon annan lägger ner resurser på 

detta.
33

 Enligt Bergström och Samuelsson kan det antas att ett bolag med spridd 

ägarfördelning kommer ledningens makt att vara större, vilket medför ökade 

agentkostnader.
34

 De skriver att en lösning på problemet är att en stor aktieägare agerar 

mer aktivt i övervakningsarbetet av bolagets ledning. Detta kan dock medföra att 

ledningens initiativförmåga försämras som en följd av den ökade övervakningen.
35

 Lagstiftarens intentioner var att skapa en lagstiftning som främjar en aktiv 

ägarfunktion i företagen.
36

 I regeringens motivering anfördes att det är viktigt att ha 

aktiva och ansvarsfulla ägare för att motverka missförhållanden inom bolag. Ytterligare 

noterade regeringen att i Sverige är det vanligt att de större aktieägarna intar en aktiv 

roll och har representation i styrelsen. Min uppfattning är att förmodligen är en av 

anledningarna till att en större aktieägare vill inta en aktiv roll är att de har mycket att 

förlora om bolaget skulle misskötas vilket skulle medföra att aktiekursen faller, eller om 

                                                           
30

 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 73. Se även Eklund & Stattin, a.a. s. 240, 

som förespråkar att termen bolagsledning används för att beteckna styrelsen och den verkställande direk-

tören. I fortsättningen kommer jag att använda termen verkställande ledning för att beteckna den verkstäl-

lande direktören och medarbetarna under vederbörande. 
31

 Eklund & Stattin, a.a. s. 166. 
32

 Bergström & Samuelsson, a.a. s. 156.  
33

 Kontrollerande aktieägare har större incitament att övervaka ledningen, samtidigt leder detta till en 

större intressekonflikt mellan större aktieägare och de mindre aktieägarna, se Mülbert, Corporate Gover-

nance of Banks after the Financial Crisis – Theory, Evidence, Reforms, s.15 
34

 Bergström & Samuelsson, a.a. s. 156.  
35

 Bergström & Samuelsson, a.a. s. 156.  
36

 Se prop. 2004/05:85 s. 290.  
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bolaget i värsta fall skulle gå i konkurs.      

 Agentproblematiken är något annorlunda i banker jämfört med andra bolag som 

inte bedriver finansiell verksamhet.
37

 Banker har en stor flexibilitet beträffande att 

kunna skifta sin riskprofil på kort tid.
38

 Agenterna kan använda detta som ett verktyg för 

att kunna uppnå eventuella mål som bestämts av principalen. T.ex. i en situation där 

principalen har gett agenten i uppdrag att denne ska sköta verksamheten på ett sådant 

sätt att vissa prestationsbaserade mål måste uppnås för att en bonus ska tillfalla agenten, 

skulle agenten kunna använda ovan nämnda flexibilitet för att kunna uppnå detta. 

Risken är givetvis att ett kortsiktigt beteende främjas framför ett långsiktigt tänkande. 

Återigen är det viktigt att differentiera avseende vilken aktieägare som avses och vad 

denne har för engagemang i banken. En diversifierad aktieägare utan engagemang i 

banken skulle nog frestas av idén av att kunna erhålla större utdelningar om banken tar 

ett större risktagande; även i en sådan utsträckning att sådana aktieägare är villiga att ta 

större risker än ledningen som mottar aktierelaterade-incitamentsprogram.
39

 Däremot 

vore det rimligt att anta att kontrollägare är mindre optimistiska inför sådana 

riskändringar om de sker på ett ogenomtänkt sätt, detta med anledning av att de har 

större tillgångar att förlora ifall riskerna förverkligas och medför förluster för 

aktieägarna.
40

 Det är förmodligen inte heller i agentens intresse att öka riskerna om 

bankens verksamhet lider sådana förluster att agentens egen position hotas av 

uppsägning. Stattin beskriver att en person som sitter i den verkställande ledningen kan 

sägas investera sitt humankapital via sitt arbete.
41

 Denna person har inte samma 

flexibilitet som en aktieägare därför att det är mycket svårare att fördela risken med sin 

investering och kunna omfördela den risken senare. Detta kan innebära att den 

verkställande ledningen inte tar de risker som aktieägarna vill att de ska ta. 

 

 

2.3 Separation av ägande och kontroll  

 

Adam Smith skriver att det finns potentiella problem med att separera ägande och 

kontroll i bolag. Med anledning av att ledningen inte hanterar sina egna pengar utan 

andras pengar, kan man inte förvänta sig att de kommer att övervaka användningen av 

                                                           
37

 Mülbert, Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis – Theory, Evidence, Reforms, s. 16 

ff.  
38

 Mülbert, a.a. s. 16.  
39

 Mülbert, a.a. s. 17.  
40

 Jfr Mülbert, a.a. s. 15. 
41

 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 91.  
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pengarna med samma noggrannhet som ifall de hade ägt bolag själva.
42

 I doktrinen 

beskrivs problemet som att de agenter som fattar besluten inte drabbas av majoriteten av 

de rikedomseffekter som uppkommer som en följd av agentens beslut.
43

  

 Berle and Means visade att industrialiseringen och utvecklingen av marknaderna 

medförde att ägande och kontroll av bolag blev separerade.
44

 Emellertid antogs att detta 

gällde över hela världen sedan 1932 och det blev därför en stor förvåning när La Porta 

m.fl. visade att den vanligaste ägandeformen utanför den anglosaxiska affärsvärlden var 

familjeägda bolag alternativt bolag med kontrollägare.
45

 Deras studie visade att det är 

särskilt de länder som har dåligt skydd för aktieägare som har bolag med kontrollägare. 

De kontrollerande aktieägarna har typiskt sett kontrollen över bolag som avsevärt 

överstiger vad som är normalt för deras cash flow rights (svenska: rättigheter till 

kassaflödet).
46

 Detta beror dels på att de kontrollerar stora bolag genom 

pyramidstrukturer, dels därför att de faktiskt styr de bolag som de är kontrollägare i. 

Dessa bolag har problem med separation av ägandet och kontrollen av bolaget, men inte 

av det slag som Berle och Means beskrev. Istället för att bolaget styrs av professionella 

managers
47

 som saknar ägande i bolaget och inte kan stå till svars för aktieägarna, styrs 

bolaget av kontrollerande aktieägare. Dessa kontrollerande aktieägare är ideala att 

övervaka den verkställande ledningen; den högsta ledningen utgörs oftast delvis av den 

kontrollerande aktieägarsfären. Samtidigt har de kontrollerande aktieägarna möjligheten 

att expropriera minoritetsägarna och de har även intresse av att göra det.
48

 De 

kontrollerande aktieägarnas ägande av kassaflödet mildrar incitamentet för att köpa ut 

de mindre aktieägarna, dock elimineras inte intresset av detsamma. Enligt La Porta m.fl. 

är konsekvenserna av detta är att de länder som har gott skydd för minoritetsägare, har 

en både bredare och högre värderad kapitalmarknad och aktiemarknad.
49

  

 

Enligt Bergström och Samuelsson kan en potentiell kostnad av den ovanstående 

separationen uppkomma för aktieägarna.
50

 Den verkställande ledningen kan nämligen 

vara mer intresserad av att maximera balansomslutningen än aktievärdet. De skriver att 

enligt Baumol är det i många fall för handen att tillväxtmaximering får högre prioritet 

                                                           
42

 Adam Smith, The Wealth of Nations, s. 606 f.  
43

 Fama & Jensen, Separation of Ownership and Control, s. 5.  
44

 Mallin, a.a. s. 17. 
45

 La Porta m.fl., Corporate Ownership Around the World – Journal of Finance, s. 511.  
46

 La Porta m.fl., a.a. s. 511.  
47

 En manager torde likställas med en chef på högre nivå, t.ex. den som ingår i den verkställande ledning-

en. Jfr Mallin, Corporate Governance, s. 230, där termen ”Management board” som avser den del av 

styrelsen i tyska bolag som fattar de löpande besluten i bolaget, medan ”supervisory board” utför kontroll 

av verksamheten. 
48

 La Porta m.fl., Corporate Ownership Around the World – Journal of Finance, s. 511.  
49

 La Porta m.fl., Legal Determinants of External Finance – Journal of Finance, s. 1149.  
50

 Bergström & Samuelsson, a.a. s. 75 f.  
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framför vinstmaximering, vilket fattas på beslut av den verkställande ledningen.
51

 En 

anledning till detta är att den verkställande ledningen kan tycka att det är mer 

prestigefyllt att företräda ett större bolag än ett mindre bolag. Relaterat till detta kan det 

nämnas att inom doktrinen finns det en debatt mellan vilka övergripande intressen som 

bolaget ska följa: shareholder primacy eller the stakeholder approach.
52

 

Tillvägagångssättet enligt shareholder-primacy innefattar att managers ska främja 

intressena hos investerarna, särskilt aktieägarna som residual-ägare och den viktigaste 

principalen. Motsvarande innebär stakeholder approach att fler intressenter än 

aktieägarna finns, vilket innebär att alla stakeholders intressen ska främjas.
 

 

När ägandet och kontrollen över ett bolag separeras behövs det effektiva 

kontrollprocedurer för att förhindra att beslutsmakarna fattar beslut som är i strid med 

residual-intressenterna (ägarna).
53

 En residual-intressent är den som efter att alla 

kostnader dragits, erhåller den kvarstående vinsten, i den aktiemarknadsrättsliga 

kontexten är det med andra ord aktieägaren som är residual-intressent. Fama och Jensen 

diskuterar i sin artikel vilka lösningar som är effektivast. Mindre bolag såsom 

familjeägda bolag är exempel på beslutsfattare som även är residual-intressenter.
54

 

Däremot menar de att i alla bolag där det sker en separation av ägande och kontroll, 

separeras management (de som initierar och implementerar) och de som kontrollerar 

(ratificerar och övervakar) beslut. I komplexa organisationer (t.ex. aktiemarknadsbolag) 

är nyttan för att sprida residual-fordringar samt nyttan av att separera beslutsfunktionen 

från residual-riskbärandet i allmänhet större än de agentkostnader som uppkommer 

(vilket inkluderar kostnaderna för att separera management av beslut och kontroll över 

beslut).
55

           

 Aktiemarknadsbolag tillhör vad man kan kalla för öppna företag, dvs. att det inte 

finns några särskilda krav för att bli aktieägare. Som tidigare har nämnts, leder 

separation och specialisering av besluts-management och residual-fordringar till 

agentproblem mellan beslutsagenterna och de som har residual-fordringar. Emellertid 

leder öppna företag till olika lösningar för att kontrollera agentproblemen som hänför 

sig till specialiserat riskbärande.
56

  

 Aktiemarknaden medför en övervakning, som genom aktiekursen medför en 

slags påtryckning för att residual-intressenternas intresse tillgodoses. 
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 Bergström & Samuelsson, a.a. s. 75 f. 
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 Marknaden för takeovers är också en form av extern övervakning som möjliggör 

att aktieägare kan fritt överlåta sina aktier till andra. 

 Den interna kontrollen delegeras av residual-intressenterna till en styrelse, som i 

sin tur kan delegera uppgifter som hänför sig till management, emellertid 

behåller styrelsen kontrollen. 

 

 

2.4 Transaktionskostnadsekonomi 

 

Den person som har förknippats mest med teorin om transaktionskostnader är Oliver 

Williamson. Transaktionskostnadsekonomi behandlar bolaget som en styrningsstruktur 

medan agentteorin behandlar bolaget som en ”nexus of contracts”.
57

 Ronald Coase 

undersökte 1937 varför bolag har skapats med hjälp av interna kontrakt istället för 

externa kontrakt. Han menade att det finns vissa ekonomiska nyttor för ett bolag att 

genomföra transaktioner internt istället för externt.
58

 Anledningen är att det kostar 

resurser att agera på marknaden, genom att forma en organisation och tillåta en viss 

auktoritet att dirigera resurserna, kan en del av marknadskostnaderna minskas. När en 

producent expanderar antar Coase att bolaget blir mindre effektivt därför att 

marginalkostnaderna för att organisera extra transaktioner ökar.
59

 Vidare antas att 

bolaget blir större ju fler transaktioner som genomförs.    

 Mallin skriver att Williamson fortsatte i Coases fotspår, men han kunde påvisa 

att större bolag och koncerner existerade med anledning av att de förser sig med en egen 

intern kapitalmarknad.
60

 Enligt Oliver Hart följer det att när en principal och agent 

tecknar ett kontrakt, kan det medföra stora kostnader.
61

 Hart utgår från att det är svårt 

om inte omöjligt för parterna att teckna ett heltäckande kontrakt med hänsyn till att det 

är svårt att förutse alla olika händelser som kan påverka kontraktet, vidare kostar det 

pengar att förhandla om dessa kontrakt och till sist måste kontraktet vara utformat på ett 

sådant sätt att kontraktsbrott kan tillämpas av en tredje part, t.ex. en domstol.
62

 Då alla 

organisationer skulle vara utpräglade av bristfälligt utformade kontrakt, samtidigt som 

agentproblem är för handen, har styrningsstrukturer en viktig roll att spela. Hart 

betraktar styrningsstrukturer som en form av mekanism för att fatta beslut som inte har 
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specificerats i det inledande kontraktet. Enligt Williamson existerar bolag därför att alla 

komplexa kontrakt inte är kompletta. När komplexiteten ökar eller när en tillgångs 

värde är mer värt inom en tvåpartsrelation än utanför den, då ökar kostnaden för att 

genomföra transaktioner på marknaden jämfört med att genomföra dem inom ett bolag. 

Vid ett visst tillfälle blir det mer rimligt att hantera transaktioner inom bolaget.
63

 

Williamson föreslår att när transaktioner överförs från marknaden till inom bolaget 

ändras bolagets styrning (anpassningsförmågan) och mätningskännetecknen 

(incitamenten).
64

   

  

 

2.5 Stakeholder-teori 

 

Stakeholder-teori fokuserar på en bredare grupp av intressenter än enbart aktieägarna.
65

 

Medan shareholder value-teorin kräver att styrelsen beaktar förbättringen av deras 

ägares investeringar over tiden som det övergripande målet, är utgångspunkten för 

stakeholder-teorin att målet hos shareholder value, med tillägg av att de samtidigt måste 

beakta andra intressenters behov har misslyckats.
66

 Den större gruppen av intressenter 

kan utgöras av exempelvis anställda, fordringsägare, kunder, affärspartners, staten och 

det lokala samhället. Ett problem med Stakeholder-teori är dock att det saknas en 

enhetlig definition av vilka grupper som utgör samlingstermen stakeholders.
67

 Det har 

gjorts olika försök på indelningar, exempelvis en indelning där vi har primära 

stakeholders och sekundära stakeholders.
68

 Enligt min åsikt synes det vara rimligt att 

försöka göra en åtskillnad på vilka intressenter som är relevanta att beakta beroende på 

vilken bransch bolaget tillhör och de enskilda specifika omständigheterna för just det 

bolaget. Allmänt skulle det kunna sägas att en av bankers intressenter är liksom i alla 

bolag, de anställda. Med anställda syftar jag på de som inte ingår i ledningen för 

bolaget, de är med andra ord inte de som ingår i den verkställande ledningen med andra 

ord utan är anställda som återfinns på bas- och mellannivå inom organisationen. 

Långivare är givetvis stakeholders då de har något att förlora om bolaget missköts, 

varför man även bör kunna gruppera in övriga leverantörer som har en fordran på 
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bolaget i denna grupp. När det gäller banker kan det antas att även staten är en potentiell 

borgenär då staten kan bli tvungen att betala ut till de kunder som har en insättning som 

omfattas av 4 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Vidare innefattar en 

utbetalning enligt lagen att skattebetalarnas pengar används för att betala ut till de som 

omfattas av garantin. Det kan även antas att de finns ett intresse hos hela befolkningen 

då banksektorn påverkar stabiliteten i samhället. Till sist ska man inte glömma bort en 

av de viktigaste grupperna för ett bolag, vilket är deras kunder, för utan kunder kan inte 

bolaget existera.          

 Enligt Mallin blir en av följderna av att man tar hänsyn till flera intressenter, att 

det inte blir ett lika starkt fokus på aktieägarna och det som kallas för shareholder 

value.
69

 Shareholder value beskrivs i doktrinen som en form av fokus av ledningen där 

de ska fokusera på aktiviteter som ökar produktiviteten, som bland annat möjliggör för 

att aktieägarna ska kunna få avkastning.
70

 Ser vi till vad som hände med det 

amerikanska företaget Enron, är Brattons åsikt att Enrons fokus på shareholder value 

medförde problem som i slutändan innebar att företaget tvingades rekonstrueras.
71

 

Shareholder value är således ett förhållningssätt (”mindset”) för ledningen att använda i 

sitt arbete. Shareholder value bekräftar därmed synen på att aktieägarna är de primära 

intressenterna i bolaget och att de ska erhålla residual-vinsten. Däremot kan bolag 

försöka att kombinera shareholder value med ett annat förhållningssätt; ett sätt att gå 

tillväga är att försöka maximera shareholder value samtidigt som bolaget försöker ta 

övriga intressenters åsikter och intressen i beaktande.
72

 Ett annat förhållningssätt är att 

betrakta affärer som relationer mellan grupper som har något satsat i de aktiviteter som 

utgör företaget.
73

 Enligt Freeman m.fl. är en av entreprenörens viktigaste uppgift att 

hantera och forma dessa relationer som bolaget har. Men det bakomliggande tankesättet 

är att skapa värde åt de olika stakeholders som bolaget har. En viktig insikt för att kunna 

skapa värde för stakeholders, är att affärer äger rum i den mänskliga världen och 

stakeholders utgörs av människor.
74

       

 Enligt Pigé kan vi förvänta oss att styrelsens arbete ökar i betydelse om olika 

intressenter ska få sina intressen tillgodosedda.
75

 I det traditionella synsättet är en av 

styrelsens uppgifter att övervaka att den verkställande direktörens huvudsakliga beslut 
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är i enlighet med aktieägarnas intresse. När styrelsen har flera intressenter att ta hänsyn 

till, blir deras övervakningsroll mer betydelsefull än tidigare då de ska övervaka att alla 

de olika intressenternas viljor och åsikter blir tillgodosedda. En fråga som uppkommer 

är då vilka intressen som den verkställande ledningen ska beakta. Enligt Mäntysaari är 

det otydligt vilka stakeholder intressen som ska beaktas som stakeholder intressen. 

Även när det kan antas finnas en uppfattning om vilka stakeholders vars intressen som 

ska beaktas, existerar det ett informationsproblem då styrelsen inte kan ha den 

nödvändiga informationen för att kunna fatta rätt beslut.
76
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3 Bolagsstyrningssystemet för börsnoterade banker i Sverige 

 

3.1 Lagreglering av styrning i aktiebolag 

 

Aktiebolaget är en juridisk person som kan åta sig både rättigheter och skyldigheter. 

Konstruktionen av aktiebolaget grundas på att aktiebolaget beskrivs som en rättslig 

fiktion som har valts av praktiska skäl.
77

 Enligt Stattin är aktiebolaget ett 

standardkontrakt som samhället tillhandahåller på vissa villkor. Bolagsstyrningen i 

Sverige baseras på att de fyra bolagsorganen (bolagsstämma, styrelse, verkställande 

direktör och revisor) är strikt uppdelade vad gäller deras makt och roller.
78

 Den 

bakomliggande tanken bakom den här strukturen är att aktieägarna ska kunna utöva 

inflytande över bolagets verksamhet och utveckling.
79

 Bolagsstämman är det högst 

beslutande organet, styrelsen är det förvaltande organet, den verkställande direktören 

utgör det högsta verkställande organet. Dessa tre bolagsorgan är bolagets beslutsorgan. 

Revisorn är bolagets enda kontrollerande organ. I kapitlen 7-10 kap. ABL anses 

merparten av de intressanta reglerna finnas för bolagsstyrning.
80

    

 Bolagsstämman är forumet där aktieägarna kan utöva sin beslutanderätt i 

bolaget, se 7 kap. 1 § ABL. I princip kan all makt eller kompetens i bolaget härledas på 

ett eller annat sätt från bolagsstämman.
81

 Bolagsstämmans kompetens innefattar alla 

spörsmål beträffande bolagets angelägenheter som inte överträder bolagsordningen eller 

regler som ska skydda minoritetsaktieägarna eller tredje man.
82

 Bolagsstämmans 

kompetens innefattar inte enbart förvaltningsåtgärder i bolaget, utan även s.k. 

stämmoåtgärder.
83

 Ett exempel på en stämmoåtgärd är beslut om emission av aktier. 

Bolagsorganen är inordnade i ett hierarkiskt maktförhållande, denna hierarki medför att 

bolagsstämman – som högst beslutande organ – kan lämna anvisningar till styrelsen och 

verkställande direktören i förvaltningsfrågor, se 8 kap. 41 § 2 st. ABL. Enligt Eklund 

och Stattin får dock inte sådana anvisningar verkställas om det innebär fara för att 

huvuddragen i bolagsorganens aktiebolagsrättsliga funktioner åsidosätts.
84

 

 Det följer av 8 kap. 1 § ABL att bolaget ska ha en styrelse. Då bolagsstämman 
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sällan sammanträder flera gånger per år måste det finnas någon som fattar mer 

övergripande beslut i dess frånvaro. Det är styrelsen som ska sköta den övergripande 

förvaltningen i bolaget.
85

 Styrelsens uppgifter är uppräknade i 8 kap. 4-7 §§ ABL. 

Bestämmelserna är dock inte uttömmande utan de anger mer i allmänna ordalag vad en 

styrelse har för uppgifter.
86

 Styrelsen ska enligt 8 kap. 4 § 1 st. ABL svara för bolagets 

organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Eklunds och Stattins mening är 

att det ansvar som styrelsen har för organisationen i bolaget, bör förstås på det viset att 

styrelsen ska planera och fastställa riktlinjer samt att utvärdera.
87

 I förarbetena noteras 

att medan 8 kap. 4 § 1 st. ABL har samma grunddrag som 1975 års lag, har styrelsens 

uppgifter utvidgats att avse det som idag är reglerat i 8 kap. 4 § 2-4 st. ABL.
88

 De nya 

uppgifterna innefattar den interna kontrollen av bolaget, se 8 kap. 4 § 2 st. ABL.
89

 

Styrelsen ska enligt bestämmelsen fortlöpande bedöma bolagets och eventuellt 

underliggande dotterbolags ekonomiska situation.     

 Den verkställande direktören måste tillsättas i ett publikt aktiebolag, 8 kap. 50 § 

ABL. Den verkställande direktörens uppgifter är att sköta den löpande förvaltningen 

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, 8 kap. 29 § 1 st. ABL. Sandström beskriver 

det som att den verkställande direktören har ett driftansvar avseende organisation, 

redovisning och affärsverksamhet.
90

 Enligt densamma finns det två särskilda typer av 

ärenden som hänför sig till den löpande förvaltningen.
91

 Den verkställande direktören 

har ett ansvar för personalen på bas- och mellannivå, samt hur den ska organiseras. 

Vederbörande beslutar och utvecklar organisationen och kan flytta beslutsrätt till andra 

under den verkställande direktören, men den verkställande direktören behåller ansvaret 

även för de delegerade uppgifterna. Vidare ansvarar den verkställande direktören för 

den löpande hanteringen av bolagets ekonomi, särskilt redovisning och förvaltning av 

medel. Då styrelsen ansvarar för kontrollen är det upp till den verkställande direktören 

att bevaka på en daglig basis, vilket kräver att det finns ett fungerande system för 

bokföring och när årsredovisningshandlingar upprättas.    

 Till sist ska även det kontrollerande organet i bolaget nämnas, nämligen 

revisorn. Bolagsstämman utser vem som blir bolagets revisor enligt 9 kap. 8 § 1 st. 

ABL. Bestämmelsen innehåller olika krav på revisorn och detta tyder enligt min mening 
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på revisorns viktiga uppgift. Sammantaget kan man säga att revisorn ska granska de 

handlingar som hänförs till bolagets ekonomi och hur styrelsen och den verkställande 

direktören sköter sina åtaganden avseende bolagets förvaltning.
92

 Det förväntas att 

revisorns granskning sker enligt god revisionssed enligt 9 kap. 3 § 1 st. 2 men. ABL. 

Skandaler som Enron visar vikten av att revisorns arbete sker enligt en god standard. 

Revisorns rekommendation om godkännande av bolagets årsredovisning och bokföring 

är en kvalitetssäkring till potentiella investerare om att bolagets redovisning och 

bokföring återspeglar en rättvis bild av bolaget.  

   

 

3.2 Särskild lagreglering av banker 

 

En fullständig lista över de författningar som hänför sig till banker och kreditmarknaden 

är utanför den här uppsatsens ram. Däremot kan det nämnas att lagen (2004:297) om 

bank- och finansieringsrörelse (LBF) innehåller regler som är relaterade till 

bolagsstyrning.
93

 Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehåller krav 

på de bolag som önskar bedriva bank- och finansieringsrörelse, t.ex. när man behöver 

söka tillstånd och vilka krav som ställs på verksamheten som sådan.   

 I LBF:s sjätte kapitel återfinns regler som är relevanta för uppsatsens ämne, dvs. 

bolagsstyrningsregler. Eftersom det förekommer många olika termer i LBF är det första 

kapitlet relevant vid en inläsning av lagtexten. Enligt 1 kap. 5 § p. 2 LBF är en bank ett 

bankaktiebolag, en sparbank eller en medlemsbank. Ett kreditinstitut är banker och 

kreditmarknadsföretag. 6 kap. 1 § LBF föreskriver att rörelsen i ett kreditinstitut ska 

drivas på ett sådant sätt så att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte 

äventyras. Ändamålet bakom regeln är att skapa finansiellt solida institut, vilket kräver 

att åtgärder genomförs för att minska risken för förluster och öka den motståndskraft 

som behövs ifall förluster uppkommer.
94

 I förarbetena framgår även att regeringen 

betonade systemriskerna som motiv för att införa regler som främjar god soliditet hos 

institut. Systemriskerna är som tidigare poängterats väldigt stora inom bankrörelsen då 

bankerna har nära förbindelser med varandra. Dessutom har banker normalt en låg 

soliditet, dvs. kvoten mellan eget kapital i förhållande till bolagets tillgångar.
95

 

Regeringen anförde vidare att ett krav på soliditeten bör införas i rörelsereglerna – 
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soliditeten ska uppmärksammas vid bedrivandet av rörelsen.
96

 Ovanstående innebär att 

det ställs annorlunda krav på banker än icke-finansiella bolag vid bedrivandet av 

rörelse. Detta har sin bakgrund i bankväsendets speciella natur beträffande risker och 

kommer därmed att påverka bolagsstyrningen på ett direkt sätt.  

 Riskhantering ansågs enligt regeringens motivering i förarbetena vara en 

självklar del i bankers verksamhet.
97

 6 kap. 2 § 1 st. LBF stadgar att ett kreditinstitut ska 

identifiera, mäta, styra, internt rapportera samt ha kontroll över de risker som dess 

rörelse är förknippad med. Vidare föreskrivs att institutet ska se till att det har en 

tillfredsställande intern kontroll. I bestämmelsens andra stycke betonas att riskerna inte 

får medföra att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. Återigen 

framgår det att första och andra paragrafen i det sjätte kapitlet understryker vikten av 

verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att bolagets förmåga att fullgöra sina 

förpliktelser inte äventyras. Det är tydligt att lagstiftarens intention är att hålla systemet 

stabilt. Emellertid visade sig att finanskrisen var en global företeelse och inte en lokal 

kris som den svenska finanskrisen under 1990-talet. Det kan därför ifrågasättas om det 

går att undvika att liknande kriser i framtiden enbart genom lagstiftning i enskilda 

länder.
98

 Regeringen framhöll att beroende på vilken typ av risk som är aktuell, måste 

riskhanteringen anpassas efter den specifika risktypen.
99

 Dock måste grunden för 

riskhanteringen vara att identifiera riskerna i rörelsen och sedan mäta dem på ett 

ändamålsenligt sätt. För att en bank ska kunna identifiera riskerna krävs att det finns 

goda informationssystem, på så vis kan man fånga upp och tolka den information som 

bolaget anser behövs. Samtidigt som regeringen framlade att det är viktigt att institut 

handskas med risker på ett erforderligt tillvägagångssätt, medgav regeringen att det är 

en komplicerad uppgift.
100

 En av orsakerna hör samman med utvecklingen av finansiella 

instrument vilket har resulterat i att bankerna många gånger hanterar komplexa 

instrument.
101

 Utvecklingen har medfört att det ställs stora krav på bankernas egen 

kompetensnivå, kompetensnivån hos tillsynsmyndigheten samt att reglerna uppdateras i 

samband med i utvecklingen.
102

 Likväl som regeringen ansåg att reglerna måste hållas 

uppdaterade, var regeringen återhållsam med att införa en alltför detaljerad reglering.
103

 

Följaktligen är min observation att man har bildat en ram för hur risker ska hanteras i en 
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banks verksamhet, det är dock inte lämpligt att försöka påverka bolagsstyrningen mer 

än att bolagen ska hålla sig inom vissa ramar. Av reglerna framgår att man ska ha en 

fungerande riskhantering som kan uppfylla kraven och resten lämnar man till aktörerna 

att sköta själva. Enligt min mening har de nya reformerna dock börjat reglera alltmer 

detaljerat, vilket behandlas i kapitel 4 och 5. Tidigare har nämligen lagstiftarens varit 

återhållsam med att reglera alltför mycket med anledning av att det är ett komplicerat 

område som inte lämpar sig för detaljreglering
104

. Det finns redan regler för 

bolagsstyrning som hänför sig till alla börsbolag och möjligtvis finns det en insikt hos 

lagstiftaren om att inte bidra till ett näringslivsklimat där det är alltför byråkratiskt och 

invecklat att bedriva rörelse. Som det nämndes inledningsvis har finanskrisen inneburit 

politiska omvälvningar (t.ex. har Grekland haft kontinuerliga problem av politiskt natur 

sedan statens finanser sinade), vilket har medfört en press på regeringar att agera med 

handlingskraft för att råda bot på upplevda problem. Som föreskrivs i paragrafens andra 

stycke finns det olika sorters risker som kan uppkomma i ett instituts verksamhet. I 

propositionen angavs att huvudambitionen med dessa regler bör vara att det konstrueras 

fungerande system för riskhantering i instituten.
105

 

6 kap. 3 § LBF är en bestämmelse som tar sikte på ett kreditinstituts 

organisation. Den föreskriver att rörelsen ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att 

institutets struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas. 

Bestämmelsen är med andra ord en bolagsstyrningsregel för hur bolaget ska organiseras. 

I avsnitt 3.1 framgick det att styrelsen och den verkställande direktören har ett ansvar 

för hur bolaget ska organiseras, 8 kap. 4 § ABL och 8 kap. 29 § ABL.  Regeln beskriver 

inte i detalj hur bolaget bör organiseras för att uppnå kraven på överblickbarhet. Det 

som regeringen anförde var att den juridiska och faktiska strukturen ska vara sådan att 

det utan svårighet går att överblicka ansvars- och ägarförhållandena.
106

 Vidare 

föreskrivs i 6 kap. 4 § LBF en sundhetsregel, där rörelsen även i andra avseenden än 

som hittills räknats upp, drivas på ett sätt som är sunt. I förarbetena diskuterades regeln 

utifrån behovet av en kvalitetsregel i lagen.
107

 Bakgrunden till regeln är att man vill att 

bankerna ska hålla en viss minimistandard i syfte att upprätthålla förtroendet för 

bankmarknaden. Den bank som bygger förtroende hos sina kunder kan använda det som 

ett konkurrensmedel. Samtidigt kan en banks olämpliga beteende påverka förtroendet 
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för hela systemet, med andra ord något mer än förtroendet för en enskild bank. 

Tillämpligheten hos regeln är att den alltid ska vara gällande, även om något förtroende 

för bankmarknaden har riskerats.       

 I avsnitt 3.1 konstaterades det att styrelsen har ett ansvar som det högsta 

förvaltande organet i ett aktiebolag. I bank- och finansieringsrörelselagen har styrelsen 

ett ansvar för att kraven i 1-3 §§ uppfylls, se 6 kap. 4 b §. Samtidigt kan det vara 

lämpligt att påpeka att bestämmelserna i 1-3 §§ ska tillämpas med proportionalitet med 

hänsyn till arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamhet och till dess 

komplexitetsgrad, 6 kap. 4 a § LBF.       

 Med anledning av de kapitaltäckningsregler som infördes via direktiv 

(2006/48/EG) om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och direktiv 

(2006/49/EG) om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut, infördes 6 kap. 

5 § i LBF.
108

 Regeln föreskriver att det är styrelsens uppgift att se till att det finns 

skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs för att 

uppfylla kraven i 1-3 och 4 a §§ LBF. Vidare ska dessa riktlinjer och instruktioner 

utvärderas och ses över på en regelbundet. I Karnovs författningskommentar skrivs det 

att om det är erforderligt med riktlinjer och instruktioner får avgöras med hänsyn till de 

krav som ställs i 1-4 §§ LBF.
109

 Vidare sägs det att man får bedöma hur pass stor 

omfattningen eller potentiellt resultatpåverkande verksamheten är i förhållande till den 

samlade rörelsen. En omfattande verksamhet medför större anledning att skriva ner 

riktlinjer eller instruktioner beträffande verksamheten.      

 

 

3.3 Den svenska modellen för bolagsstyrning 

 

Svenska aktiebolag som är noterade vid en reglerad marknadsplats har ofta en ägarbild 

som består av en eller några större aktieägare som utövar en aktiv ägarroll och det är 

vanligt att de även engagerar sig i styrelsen.
110

 Utvecklingen av bolagsstyrning i Sverige 

har sannolikt påverkats av det faktum att en eller ett fåtal ägare tar långsiktigt ansvar för 

bolaget.
111

 Starka och tydliga ägare har blivit normen i Sverige, till och med i den 

utsträckningen att det ses som problematiskt om ovanstående ägare inte tar 
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ägaransvar.
112

 Symptomatiskt för den svenska modellen är efter ovanstående 

beskrivning det faktum att aktieägarna är aktiva vid bolagsstämman, vilket gäller 

särskilt för de större aktieägarna.
113

 I artikeln av Henrekson och Jakobsson ställer de sig 

frågan varför den svenska modellen inte har närmat sig den anglosaxiska modellen för 

bolagsstyrning som en följd av globaliseringen. Enligt den anglosaxiska modellen vore 

det rimligaste för aktieägare att sprida riskerna, därmed inte göra sig till kontrollägare 

och ta aktivt ansvar. Globaliseringen har påverkat bolagsstyrningen i Sverige på flera 

sätt, t.ex. avreglering, politisk omläggning, de traditionella ägarnas reträtt och minskad 

betydelse för börsen.
114

 Emellertid konstaterar de att spritt ägande med ledningsstyre 

inte fungerar som modell för bolagsstyrning i Sverige.
115

    

 

Enligt stakeholder-teorin finns det olika intressen som måste balanseras mot 

varandra, inte enbart att ge ut vinst till aktieägarna. Det följer dock av 3 kap. 3 § ABL 

att om inget annat anges, är bolagets syfte att generera vinst för fördelning mellan 

aktieägarna. Detta gör att utgångspunkten för hur bolagets styrning avseende vad syftet 

med att driva verksamheten, är att aktieägarna är de intressenter som är högst 

prioriterade. I Sverige har institutionella investerare fått en större roll inom 

bolagsstyrning, eftersom många av de börsnoterade bolagen har institutionella 

investerare.
116

 De institutionella investerarna har representation vid bolagsstämmorna, 

har kontakt med styrelsen i bolagen och är engagerade i olika frågor som är relaterade 

till samhällsansvar.
117

 Det är viktigt för bolag som vill attrahera institutionella 

investerare att de tar samhällsansvar och inte enbart tänker på vinstsyftet.
118

 Detta beror 

på att sådana värden har blivit viktigare för aktieägare med tiden. Det institutionella 

ägandet har även ökat de senaste årtiondena. Mer än tre fjärdedelar av de noterade 

aktiernas totalvärde ägs numera av institutionella ägare,
119

 vilket innebär att dessa ägare 

ofta har ett reellt inflytande på bolagsstämman.
120
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3.4 Svensk kod för bolagsstyrning 

 

I Sverige finns det sedan 2005 en svensk kod för bolagsstyrning, vilken har tagits fram 

av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. En historisk tillbakablick visar att det fanns en 

internationell trend där allt fler länder införde koder för vad som anses utgöra god 

bolagsstyrning.
121

 Innan koden infördes i Sverige utarbetade den s.k. Kodgruppen ett 

förslag, som sedan utvärderades innan det slutliga betänkandet presenterades i SOU 

2004:130.
122

 I princip alla remissvar som inkom var positivt inställda till att införa 

koden.
123

 Därför får man utgå från att det har funnits ett intresse från näringslivet att 

införa koden, vilket torde vara viktigt då kodens tillämpning och betydelsen av den styrs 

i hög grad av aktiemarknadsbolagen själva.     

 Kodens syfte är att den ska medföra god bolagsstyrning i de bolag som ska 

tillämpa den.
124

 Därigenom ska förtroendet för de svenska aktiemarknadsbolagen 

stärkas och på så vis trygga näringslivets behov av riskkapital, vilket följer av att 

förtroendet hos investerarna är avgörande för deras vilja att investera i bolagen. Vidare 

ska koden höja ambitionsnivån för vad som utgör god bolagsstyrning genom att ta fram 

normer för vad som är god bolagsstyrning. Då målgruppen inte är likadana bolag utan 

av varierande storlek, ska dessa normer lämna ett utrymme för tillämpning som är 

anpassad till ett bolags särskilda förutsättningar.     

 I anslutning till det föregående ska det uppmärksammas att kodens tillämpning 

bygger på en princip som kallas för ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett bolag som 

ska tillämpa koden kan välja att göra en avvikelse från kodens normer, förutsatt att 

bolaget redovisar detta öppet, beskriver vilken alternativ lösning man har valt och varför 

man har valt att göra så.
125

 Något som kan vara problematisk är om bolagen på 

aktiemarknaden väljer att enbart följa koden till punkt och pricka, med andra ord att 

aldrig göra ett avsteg och förklara.
126

 Svernlöv förespråkar att bolagen ska våga göra 

avsteg då inte alla bolag är anpassade för att följa koden till fullo.
127

 Stattin skriver att 

det är bra att göra en avvikelse som är genomtänkt med anledning av att en väl avvägd 
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och bolagsanpassad bolagsstyrning är förmodligen den bästa formen av bolagsstyrning. 

Om ett bolag väljer att göra en avvikelse och sedan lämna en motivering till varför man 

har valt att inte följa koden, är det ingen instans som kan underkänna en förklaring. I 

stället är det upp till marknaden att bedöma ett enskilt bolags lösning och motiveringen 

till denna. Om det uppkommer en situation där det råder osäkerhet hur koden ska 

tillämpas, kan Aktiemarknadsnämnden (AMN) uttala sig om koden och dess 

tillämpning.
128

  Enligt mig är det viktigt att bolagen lämnar tillfredsställande förklaringar 

när avsteg görs från koden. Som Svernlöv lyfter fram är det dock problematiskt om 

bolag å andra sidan aldrig gör avsteg från koden utan enbart väljer att följa koden. Det 

skulle dock vara olyckligt om exempelvis bolag valde att göra avsteg utan att ge rimliga 

förklaringar, för i sådana fall skulle koden i praktiken inte tillämpas.  

 Själva innehållet i kodens materiella regler behandlar följande teman: 

bolagsstämma, val och arvodering av styrelse och revisor, styrelsens uppgifter, 

styrelsens storlek och sammansättning, styrelseledamots uppdrag, styrelseordförande, 

styrelsens arbetsformer, utvärdering av styrelse och verkställande direktör, ersättningar 

till ledande befattningshavare och information om bolagsstyrning. Många av reglerna 

fokuserar på styrelsen. Detta torde hänga samman med att styrelsen utför mycket av det 

arbete som utgör faktisk styrning av bolaget.     

 Kapitel 1 behandlar bolagsstämman, där det som i ABL, konstateras att det är 

bolagets högsta beslutande organ. Det är vid bolagsstämmans årsstämma som 

aktieägarna kan utöva sitt inflytande i bolaget. Många av kodens bestämmelser i kapitel 

1 tar sikte på aktieägarnas formella rättigheter, exempelvis när kallelser till aktieägarna 

skickas ut och vad de ska innehålla. Kapitel 2 avser valet av styrelse och revisor. Den 

viktigaste bestämmelsen i kapitel 2 är punkt 2.1 som anger att bolaget ska ha en 

valberedning, vilket inte stadgas i ABL. Kapitel 3 innehåller regler om styrelsens 

uppgifter. Det finns några exempel på vad som kan ingå i en styrelses uppgifter, vilka 

dock inte är uttömmande. Det beror förmodligen på att det är fruktlöst att försöka ge en 

uttömmande lista av styrelsens uppgifter. Kapitel 4 innehåller bestämmelser om 

styrelsens storlek och sammansättning. Det viktigaste av bestämmelserna är att bolaget 

ska ha en kompetent styrelse som är anpassad efter bolagets behov. I kapitel 5 behandlas 

styrelseledamots uppdrag och där det i princip enbart sägs att den som åtar sig ett 

uppdrag i en styrelse måste ägna tillräckligt med tid och omsorg och införskaffa den 
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kunskap som behövs för arbetet. I kapitel 6 återfinns bestämmelser om 

styrelseordförande. Styrelseordförande utses av bolagsstämman och styrelseordförandes 

huvudsakliga uppgift är att se till att styrelsens arbete fungerar bra och att styrelsen 

fullgör sina uppgifter. Kapitel 7 behandlar styrelsens arbetsformer. I princip handlar 

avsnittet om att styrelsen ska upprätta dokument för hur arbetet ska skötas i styrelsen. 

Kapitel 8 handlar om att styrelsen och verkställande direktören ska utvärderas. I kapitel 

9 behandlas ersättningar som delas ut till ledande befattningshavare, där det sägs att 

processen som avser dessa ersättningar ska vara formaliserad och bekantgjord i bolaget. 

Kapitel 10 innehåller bestämmelser om den bolagsstyrningsrapport som bolagen ska 

publicera varje år och vad den ska innehålla.  

  

 

3.5 Finansinspektionens föreskrifter 

 

För bankers vidkommande är även de föreskrifter som finansinspektionen meddelar av 

betydelse. Finansinspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten som har till uppgift 

att se över finansmarknaden i Sverige.
129

 Finansinspektionen tar fram både föreskrifter 

och allmänna råd samt ser till att reglerna på finansmarknaden följs av aktörerna. I 

avsnitt 3.2 framgick det att lagstiftaren har avhållit sig från att göra vissa 

detaljregleringar beträffande kreditinstituts riskhantering, interna kontroll m.m. I 5 kap. 

2 § p. 5 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse ges myndigheten 

befogenhet att meddela föreskrifter om vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att 

uppfylla kraven i 6 kap. 1-5 §§ LBF. Därmed har man valt att inte detaljreglera via lag, 

däremot har man gett en myndighet befogenhet att meddela vilka faktiska åtgärder som 

kreditinstituten ska genomföra. Enligt min mening är det tämligen intressant att 

regeringen valde att inta ståndpunkten att man inte vill reglera alltför mycket i 

detaljfrågor, men samtidigt gav regeringen finansinspektionen en faktisk möjlighet att 

meddela föreskrifter som kan räknas som detaljfrågor. Eftersom myndigheten kan 

meddela sådana föreskrifter som är betungande för juridiska personer och som ofta kan 

påverka aktiemarknaden, vore det enligt min mening lämpligt att meddela sådana 

bestämmelser via lagstiftning istället för en myndighets föreskrifter. Det är beslut som 

dels berör stora finansiella summor, dels kan det påverka attraktiviteten för att bedriva 

finansiella bolag i Sverige. Med den bakgrunden kan en myndighet som fattar beslut 

påverka saker som får långtgående effekter. Därför anser jag att det vore lämpligast att 
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lagstiftaren är den som inför sådana betungande regler för juridiska personer, inte 

myndigheter.          

 Det finns en stor mängd föreskrifter som myndigheten har meddelat och det har 

även meddelats många fler föreskrifter efter finanskrisen. De nya föreskrifterna kommer 

att behandlas i kapitel 4. Finansinspektionens allmänna råd om hantering av marknads- 

och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2000:10) syftar till att 

främja en god hantering av ovan nämnda risker. De viktigaste beståndsdelarna i FFFS 

2000:10 ur ett bolagsstyrningsperspektiv, är enligt mig att det föreskrivs att de 

kontrollerande funktionerna ska vara separerade från de positionstagande funktionerna 

eller de personer som är ansvariga för positionstagande funktioner, se 1 § FFFS 

2000:10. Detta innebär att vissa enheter i bolaget arbetar med hur bolaget ska inta vissa 

positioner på olika marknader. De enheter som upprättar dessa funktioner ska alltså inte 

vara sammanknutna med de funktioner som kontrollerar dem.    

 Senare tog Finansinspektionen fram nya allmänna råd där man enligt 

myndigheten har övergått till mindre detaljerade regler, se allmänna råd om 

kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut (FFFS 2004:6). I 1 § FFFS 

2004:6 betonas att det finns institut av varierande storlek och karaktär. Därför har 

myndigheten valt att utforma föreskrifterna på ett generellt sätt som lämnar utrymme för 

alternativa lösningar. Till skillnad från FFFS 2000:10 är FFFS 2004:6 en skiftning till en 

mindre detaljreglering. Ser man även tillbaka till uttalandena i förarbetena till LBF är 

FFFS 2004:6 mer överensstämmande med uttalandena än FFFS 2000:10.
130

 I övrigt kan 

det nämnas att FFFS 2004:6 grundas på reglerna i 6 kap LBF, se t.ex. 6 § i FFFS 2004:6 

som nämner sundhetsregeln. Emellertid finns det även bestämmelser i FFFS 2004:6 

som är mer ingående än 6 kap. LBF bestämmelser, t.ex. 12 §. Den föreskrift från 

Finansinspektionen som är mest intressant ur en bolagsstyrningssynvinkel är allmänna 

råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1). I 1 § skriver 

Finansinspektionen att tanken bakom föreskriften är att verka för en god styrnings- och 

kontrollkultur samt adekvata funktioner för styrning och kontroll. Det är intressant att 

föreskriften bygger på samma ”följ eller förklara”-modell som används i svensk kod för 

bolagsstyrning, 4 §. Därför kan alternativa lösningar användas av banker om man avger 

en motivering till avvikelsen. Likt i svensk kod för bolagsstyrning förefaller det som att 

man inte ställer något krav på motiveringen, i stället anges det enbart att ”sådana 

lösningar bör kunna motiveras”. Lokutionen ”bör” torde avse att kravet inte ställs 

särskilt högt på motiveringen. Däremot tror jag att man bör beakta att de som väljer att 
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avvika vill att deras förklaring tas emot väl av myndigheten. T.ex. kan det verka 

hämmande på ens verksamhet om man har vetskap om att verksamheten riskerar att 

nagelfaras av en myndighet med anledning av en intetsägande förklaring till avvikelse. 

2 kap. i FFFS 2005:1 innehåller bestämmelser som överensstämmer med vad som 

föreskrivs i ABL. I 8 kap. 4 § 2 st. ABL beskrivs vilka ålägganden en styrelse har 

beträffande den interna kontrollen i bolaget. 3 kap. 4 § i FFFS 2005:1 innehåller en 

uppräkning av åtgärder som kan medföra att en god intern kontroll uppnås. 

Bestämmelsen i ABL är av mer allmän art eftersom det kan vara svårt att föreskriva 

något som passar alla sorters typer av verksamhet. Däremot är FFFS 2005:1 riktad mot 

bland annat banker vilket gör att man förmodligen kan ställa mer ingående krav på hur 

en god intern kontroll uppnås. Vidare bör styrelsen och den verkställande direktören 

verka för att en god intern kontroll kännetecknar hela organisationen enligt 3 kap. 3 § 

FFFS 2005:1. Hur bolaget organiseras är också viktigt för den interna kontrollen, se 3 

kap. 4 § FFFS 2005:1. Här finns det ett krav på att bolaget ska anpassa sig till 

förändringar i interna och externa risker som inträffar över tiden. Om vi ser till 

finanskrisers påverkan bör således en sådan bestämmelse innebära att banker som 

brustit i sin riskhantering ska förbättra riskhanteringen. I 4 kap. FFFS 2005:1 anges 

olika risker som bör hanteras, interna regler för hantering och kontroll av risker samt 

hur riskkontrollen ska organiseras. Beträffande organisationen nämns i 4 kap. 3 § FFFS 

2005:1 att det bör finnas en samlad funktion i företaget för självständig riskkontroll. 

Funktionen för riskkontroll bör informera styrelsen, ledningen och övriga som är i 

behov av informationen. Här har alltså Finansinspektionen föreskrivit att det bör finnas 

en samlad funktion inom bolaget som hanterar och kontrollerar risker. Ett alternativ 

enligt mig hade varit att införa särskilda riskfunktioner i varje del av verksamheten som 

är avskiljbar, för att på så sätt hamna närmare den dagliga verksamheten. Samtidigt 

finns det förstås skäl att samla kompetens om riskhantering och kontroll av risker på ett 

och samma ställe. En av de utpekade bristerna inom riskhantering är just att 

kompetensen hos ledningen och de som har hanterat riskerna inte har varit tillfreds-

ställande.
131

 Om man samlar kompetensen kan det förmodligen vara lättare att behålla 

kompetensen inom organisationen ifall vissa nyckelpersoner inom riskhanteringen slutar 

att arbeta inom bolaget. 5 kap. handlar om regelefterlevnad (compliance) och med det 

åsyftas att bolaget ska följa de olika normer som gäller för verksamheten, 5 kap. 1 § 

FFFS 2005:1. 5 kap. 2 § FFFS 2005:1 stadgar att styrelsen bör se till att det finns en 

funktion (compliance) som utgör ett stöd för att verksamheten drivs enligt gällande 

                                                           
131

 Se avsnitt 4.1.3. 



34 

 

regler. Denna funktion bör, om det är lämpligt, följa upp hur efterlevnaden av regler 

fungerar. 5 kap. 2-7 §§ FFFS 2005:1 föreskriver hur man kan trygga regelefterlevnaden. 

Till sist kan det nämnas att 6 kap. innehåller regler om internrevision, som bl.a. ska 

granska riskkontrollen och compliance-funktionen. Det som sägs om internrevisionens 

organisation är att den bör vara direkt underställd styrelsen samt vara separerad från den 

verksamhet som ska granskas, 6 kap. 2 §. Enligt Cattrysse spelar internrevisionen en 

viktig roll för corporate governance i sin helhet; corporate governance medför en sorts 

press och tillhörande förväntningar på hur ett bolag ska hantera saker.
132

 För att uppnå 

detta ska det finnas ett fungerande internt kontrollsystem, en professionell granskning 

av den interna kontrollen och en genomgående intern utvärdering av kontrollen. Med 

hänsyn till ovan är det enligt mig lämpligt att ha någon form av granskning av de andra 

granskande organen genom internrevision, eftersom de andra organen är av så pass stor 

vikt för att trygga bolagets övergripande stabilitet.  

 

 

3.6 Regelverk för emittenter 

 

Enligt 13 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) ska en börs ha 

ändamålsenliga regler för handeln på en reglerad marknad som drivs av börsen. Vidare 

föreskrivs det i bestämmelsen vilka krav som ska framgå av börsens regler. NASDAQ 

OMX Stockholm har ett regelverk för alla bolag som avser att bli noterade – regelverk 

för emittenter.
133

 De regler i regelverket som är av intresse för bolagsstyrning är de 

noteringskrav som hänför sig till bolagets organisation. Bestämmelsen 2.4.1 föreskriver 

att styrelsens sammansättning ska vara av sådan art att den har tillräcklig kompetens och 

erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt uppfylla de krav som 

ställs på ett sådant bolag. Bestämmelsen 2.4.2 innehåller en liknande bestämmelse men 

den avser den verkställande ledningen, dvs. att den ska ha tillräcklig kompetens och 

erfarenhet för att kunna driva ett noterat bolag samt uppfylla kraven som ställs på ett 

noterat bolag. Som framgår av reglernas ordalydelse är det en distinktion att ingå i en 

styrelse eller den verkställande ledningen i ett noterat bolag jämfört med ett icke-noterat 

bolag. Börsnoterade bolag tenderar till att vara större bolag till och börja med, utöver 

det ställs det särskilda krav på börsnoterade bolag som t.ex. informationsgivning till 
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marknaden. Av särskilt intresse för bolagsstyrning är att börsen understryker vikten av 

att styrelsen och ledningen har kunskap om hur bolaget har organiserat exempelvis sin 

interna rapportering, den interna kontrollen gällande den finansiella rapporteringen, 

investor relations och processen för offentliggörande av finansiella rapporter och ad 

hoc-information till aktiemarknaden.       

 Bestämmelsen 2.4.3 syftar till att bolaget måste ha en viss sorts organisation för 

att kunna bli börsnoterat. Den föreskriver att bolaget ska ha erforderliga rutiner och 

system för informationsgivning, vilket inkluderar system och procedurer för finansiell 

rapportering. Vidare ska bolaget ha dessa rutiner och system på plats i god tid före 

noteringen. I kommentaren till regeln framgår att organisationen i bolaget ska 

möjliggöra en snabb spridning av information till marknaden. Det framgår inte hur 

organisationen ska organiseras för att uppnå detta, utan detta lämnas över till bolaget. 

Det är viktigt att bolagets ekonomisystem kan ge den verkställande ledningen och 

styrelsen nödvändigt beslutsunderlag. Personalen i bolaget bör inte vara huvudsakligen 

grundad på konsulter eller inhyrd personal, utan börsen kräver att bolagets egen 

personal i stor utsträckning klarar av de krav som ställs gällande informationsgivning.

 Till sist kan det nämnas att svensk kod för bolagsstyrning har en koppling till 

regelverk för emittenter. Koden uttrycker nämligen vad som är god sed för 

bolagsstyrning medan börsens regelverk föreskriver att bolagen ska bedriva sin 

verksamhet i enlighet med god sed på marknaden.
134

  

 

 

3.7 Teoretiska utgångspunkter för det svenska bolagsstyrningssystemet 

 

3.7.1 Den gemensamma grunden för aktiebolag 

 

Initialt är det rimligt att analysera det som är gemensamt för alla aktiebolag, därefter är 

det lämpligt att analysera de särskilda utgångspunkterna för bolagsstyrningen i banker. 

Aktiebolaget kan betraktas som en rättslig fiktion för att binda samman ett antal 

kontraktsrelationer och som har skapats av lagstiftaren för att tillhandahålla ett slags 

standardkontrakt.
135

 Alla aktiebolag har samma byggstenar avseende hur aktiebolag ska 

organiseras. Med detta avser jag det faktum att alla bolag måste ha de lagstadgade 

bolagsorganen: bolagsstämman, styrelsen, den verkställande direktören och revisorn. 
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Varje bolagsorgan har tilldelats en specifik roll enligt den svenska lagstiftningen.
136

 En 

strikt indelning av de olika bolagsorganen innebär för svensk del att aktieägarna har 

inflytande över bolagets verksamhet via bolagsstämman. Med andra ord är ett 

börsnoterat bolags aktieägare inte inblandade i den löpande förvaltningen av bolaget. 

Därigenom har de lämnat ifrån sig den faktiska kontrollen över bolagets dagliga 

verksamhet. Aktieägarna förlitar sig på att andra personer, som de anlitar, ska utföra 

uppgifterna som krävs för att bolaget ska kunna fungera. Eklund och Stattin skriver att 

”När aktieägare utser en styrelse överlämnar de samtidigt övervakningsfunktionen”.
137

 

Den lösning som tillhandahålls innebär med andra ord att aktieägarna väljer att låta 

styrelsen sköta övervakningen av den verkställande ledningen. Enligt Eklund och Stattin 

innebär detta att det uppkommer tre olika principalförhållanden: mellan aktieägarna och 

styrelsen, mellan aktieägarna och verkställande direktören, samt mellan styrelsen och 

verkställande direktören.
138

 Även om det är vanligare med kontrollägare i Sverige är det 

dock inte alla ägare som är aktiva ägare och som engagerar sig i styrelsen. Faktumet att 

bolag som är noterade får en spridd ägarkrets medför att långt ifrån alla aktieägare är 

aktiva. Det är givetvis inte rimligt att tänka sig att en person som äger aktier med 

anledning av privatsparande skulle vara lämplig att delta i varje bolagsstämma och 

lägga fram sina åsikter. Standardkontraktet i form av aktiebolaget kan enligt mig anses 

vara ett uttryck för hur lagstiftaren har valt att planera aktiebolagets organisation med 

anledning av att många aktieägare i stor utsträckning inte deltar aktivt i bolagets drift. 

Enligt mig synes det därmed finnas skäl för att anse att aktiebolagets organisation och 

särskilt bolagsorganen är ett uttryck för teorin om separation av ägande och kontroll. 

 Inom teorin för separation av ägande och kontroll har det diskuterats mycket 

kring ägardispersionen i börsnoterade bolag.
139

 I svenska börsnoterade bolag är det inte 

ovanligt med kontrollägare, medan sådana förekomster är väldigt ovanliga i t.ex. 

amerikanska bolag. Den rättsliga konstruktionen av aktiebolaget innebär att 

bolagsstämman möjliggör ett skydd för minoritetsägare.
140

 La Porta m.fl. anför att dåligt 

skydd för minoritetsägare möjliggör en effektiv styrning av kontrollägare. Kontrollägare 

är nämligen ideala för att övervaka ledningen enligt La Porta m.fl. Den svenska 

bolagsstyrningsmodellen bygger som nämnts på det faktum att de viktigaste aktieägarna 

är aktiva och tar ansvar. För att det ska finnas incitament att göra detta måste deras 

engagemang leda till deras fördel i något hänseende, rimligtvis. Om den svenska 
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aktiebolagsrätten har ett dåligt skydd för minoritetsägare borde detta rimligtvis vara ett 

incitament för de viktigaste aktieägarna att engagera sig. Kontrollägarna kan enligt La 

Porta m.fl få en avkastning som överstiger deras insats i bolaget med anledningen av att 

de kan styra bolaget själva i stor utsträckning.  Anledningen är att de inte behöver ta lika 

stor hänsyn till de små minoritetsägarna om deras skydd inte är särskilt vidsträckt. 

Därför kan de i vissa fall ha fria händer att styra bolaget som de vill, inom lagens ramar 

givetvis. Genom detta möjliggörs en effektivare övervakning av ledningen, jämfört med 

fallet att det hade saknats aktiva ägare som engagerar sig i övervakningen av ledningen.

 Övervakning av ledningen är något som har diskuterats mycket i avsnittet om 

agentteori.
141

 Enligt agentteorin är agentens beteende något som måste övervakas med 

anledning av att principalen och agenten antas ha skilda intressen. Att de har skilda 

intressen och det faktum att principalen har lämnat över ”nycklarna” till agenten, 

innebär att de beslut som fattas kan vara suboptimala från principalens synvinkel. 

Regleringen av de två bolagsorganen styrelsen och verkställande direktören innebär att 

den svenska lagstiftaren har givit agenten en ram för vad den kan åta för slags 

handlingar och även vad som förväntas av agenten. Därmed har lagstiftaren angivit vad 

som är tillåtet och vad som inte är tillåtet inom det standardkontrakt som aktiebolaget 

kan betraktas som. I någon mån ges principalen en viss trygghet mot att agenten beter 

sig opportunistiskt. Om agenten beter sig på ett opportunistiskt sätt kan principalen 

ingripa efteråt via bolagsstämman och tillsätta en styrelse som är mer vänlig mot 

aktieägarna. Vidare finns det även regler som kan medföra att de handlingar som utförs 

av den verkställande direktören inte blir gällande mot bolaget i vissa fall, se 8 kap. 42 § 

ABL.           

 Vad finns det för fördelar att genomföra övervakning av agenterna från 

aktieägarnas sida? Enligt Jensen och Meckling innebär de suboptimala beslut som fattas 

av agenterna en residual-förlust.
142

 Denna förlust lär rimligtvis minska om övervakning 

sker av agenterna – om det sker en övervakning kan inte agenten maska på samma sätt 

som om agenten är oövervakad.
143

 Att lagstiftaren stadgar vad agenterna får och inte får 

göra, borde rimligtvis innebära att de mest flagranta fallen t.ex. att den verkställande 

direktören beställer en yacht till sig själv för bolagets resurser, inte är särskilt sannolika 

då dels risken för upptäckt är stor, dels att vissa av dessa fall skulle kunna medföra straff 

eller sanktioner i olika former. Eklund och Stattin beskriver att övervakningen av mer 

komplicerade uppgifter som utförs av agenten, vilket drivandet av ett aktiemarknads-
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bolag sannolikt innefattar enligt mig, gör det svårare att övervaka agenten och mer 

kostsamt än vid övervakning av enklare utgifter.
144

 Den svenska lagstiftningen i ABL 

kräver inte att aktieägare måste vara aktiva och engagerade i sitt ägande. Däremot torde 

förarbetsuttalandet – om att den svenska modellen baseras på aktiva ägare – innebära att 

övervakning betraktas som positivt i den mån det sker i samband med utövandet av en 

aktiv ägarroll. I koden beskrivs att den aktiva ägarrollen kan innebära engagemang i 

styrelsen och därigenom tar ett särskilt ansvar för bolaget.
145

 I publika aktiebolag ska 

minst hälften av styrelseledamöterna utses av bolagsstämman enligt 8 kap. 47 § ABL. 

Då styrelseval förrättas enligt principen om relativ majoritet enligt Stattins 

uppfattning,
146

 är det avgörande hur många röster som en aktieägare innehar. En 

kontrollägare kan räkna med att kunna utöva inflytande över vilka ledamöter som blir 

valda till styrelsen, medan det inte är givet att andra aktieägare har samma möjlighet. 

Det finns i koden även en regel om att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget, se regel 4.4. Vidare finns det även krav på att minst 

två av de som är beroende i förhållande till bolaget ska även vara oberoende i 

förhållande till aktieägare med mer än tio procent av aktierna eller rösterna i bolaget, se 

regel 4.5. Reglerna om oberoende innebär enligt Eklund och Stattin att de oberoende 

styrelseledamöterna i förhållande till bolaget anses vara mer kapabla till att tillvarata 

aktieägarnas intresse än de som är beroende av bolaget.
147

 Vidare skriver de att 

agentteorin får ett genomslag i reglerna här – effektiv övervakning av den verkställande 

ledningen kräver att styrelseledamöterna är oberoende. Personligen delar jag deras 

ståndpunkt om att oberoende i förhållande till bolaget är en förutsättning för att 

styrelseledamoten ska kunna tillvarata aktieägarnas intresse, särskilt i sådana fall där 

aktieägarnas intresse står i konflikt med den verkställande ledningens. En tänkbar 

situation är att styrelseledamoten har varit anställd i bolaget och kanske har vänskapliga 

band med den verkställande ledningen. Detta kan förmodas minska hur pass effektivt 

den enskilde ledamoten är vid övervakningen av den verkställande ledningen. I avsnitt 

2.2 nämndes en eventuell nackdel vid övervakning är att detta kan leda till att 

ledningens initiativförmåga försämras. I motiveringen anförde regeringen att aktiva 

ägare kan motverka missförhållanden inom bolag.
148

 Detta torde enligt mig innebära att 

övervakning av ledningen behövs för att kunna motverka missförhållanden. 

Missförhållanden kan rimligtvis upptäckas enbart om aktieägarna håller sig uppdaterade 
                                                           
144

 Eklund & Stattin, a.a. s. 164 f. 
145

 Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt II, s. 9. 
146

 Stattin, Styrelseval i aktiemarknadsbolag, Ny Juridik 3:11, s. 25. 
147

 Eklund & Stattin, a.a. s. 250 f. 
148

 Se avsnitt 2.2. 



39 

 

om verksamheten, alternativt om någon annan övervakar den verkställande ledningen åt 

dem, t.ex. styrelsen. Den svenska lagstiftaren har således uppmuntrat till att större 

aktieägare ska ta på sig en aktiv ägarroll – enligt min uppfattning är detta 

överensstämmande med agentteorin då det finns olika skäl att vilja övervaka och att 

fördelarna med övervakning väger tyngre än nackdelarna. Med andra ord är det viktigt 

att övervaka den verkställande ledningen, även om det innebär att den verkställande 

ledningen eventuellt tar mindre initiativ som en följd av övervakningen.     

Separationen av kontrollen och ägandet kan innebära problem för aktieägare. 

Ledningen kan vara mer intresserad av att styra bolaget på ett sätt som passar deras egen 

agenda framför att ha aktieägarnas intresse som ledstjärna. Detta får särskilt antas gälla 

för den verkställande ledningen. T.ex. kan verkställande direktören och övriga ur den 

verkställande ledningen vara mer intresserade av att styra ett större bolag, dvs. 

maximera balansomslutningen, än att försöka öka aktieägarvärdet. I ett sådant läge är 

det viktigt att det finns en större aktieägare som övervakar för att förhindra att 

aktieägarnas intresse kommer i skymundan. Ett annat problem enligt Fama och Jensen 

är att det krävs effektiva kontrollmekanismer för att förhindra att verkställande 

ledningen fattar beslut som står i strid med aktieägarnas intressen. I den svenska 

lagstiftningen finns det olika sätt att försöka komma tillrätta med detta problem. T.ex. 

ska styrelsen bl.a. övervaka den verkställande ledningen, bolagsstämman kan utfärda 

anvisningar till styrelsen och verkställande direktören, revisorn ska granska bolagets 

årsredovisning. I börsnoterade bolag finns det även särskilda mekanismer för att utöva 

kontroll över att besluten som fattas av verkställande ledningen inte fattar beslut i strid 

med aktieägarnas intressen.
149

 Räcker detta för att förhindra att agentkostnader 

överstiger de fördelar som finns med att specialisera och därmed separera ägandet och 

kontrollen? Om det finns en effektiv styrelse borde denna kunna utföra ett hinder mot 

att den verkställande ledningen fattar ineffektiva beslut ur aktieägarnas synvinkel. De 

krav som finns på styrelsen i svensk lagstiftningen (8 kap. 4 § ABL) torde vara 

tillräckliga i kombination med de krav som återfinns i koden (regel 4.1) och börsens 

regelverk (regel 2.4.1). Med beaktande av de krav som finns för styrelseledamöternas 

kompetens och erfarenhet, kan det förutsättas att börsnoterade bolag drivs av en erfaren 

styrelse och med denna erfarenhet borde det antas det sker en effektiv övervakning av 

verkställande ledningen. De skriver också att marknaden för takeovers kan fungera som 

ett instrument för att övervaka att den verkställande ledningen utför sina uppgifter på ett 

sätt som ligger i aktieägarnas intresse. Slutligen kan även aktiemarknaden i sig innebära 
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en påtryckning via aktiekursen – om verkställande ledningen missköter sig kan 

aktiekursen sjunka och då kan aktieägarna välja att t.ex. sälja sina aktier. Även om de 

inte säljer kan aktieägarna besluta om att utse nya styrelseledamöter via bolagsstämman 

när tillfälle ges, på så vis kan styrelsen bytas ut och även verkställande direktör om 

verksamheten inte drivs på, ett för aktieägarna, tillfredsställande sätt.  

 I ovan nämnda stycke framkommer att aktieägarnas intresse är viktigast, om inte 

annat har beslutats i bolagsordningen. Stakeholder-teorin har inte ett särskilt starkt 

genomslag i ABL. ABL:s konstruktion beträffande vinstsyftet måste avse att 

aktieägarnas intressen är av största vikt hos ett aktiebolag. Förvisso finns det regler som 

förhindrar vinstutdelning när bolagets finanser inte medger detta, men syftet med att 

driva ett aktiebolag är om inget annat sägs, att ge vinst till aktieägarna enligt 3 kap. 3 § 

ABL. Med detta i åtanke kan det antas att de flesta styrelser tillämpar en eller annan 

form av shareholder primacy.
150

 Teorin om stakeholders synes inte få ett större 

genomslag i ABL än att borgenärernas rätt till betalning inte får försämras, se 17 kap. 1-

3 §§ ABL. De övriga intressenternas intressen som måste beaktas enligt stakeholder-

teorin får inte samma genomslag i ABL som i den särskilda lagstiftningen för banker. I 

avsnittet nedan behandlas särskilt stakeholder-teorins genomslag i de olika reglerna för 

börsnoterade banker i Sverige.  

Teorin om transaktionskostnadsekonomi innebär att bolaget anses vara en 

styrningsstruktur. Hart skriver att ett kontrakt mellan en principal och en agent kan 

medföra stora kostnader. Det är svårt att få kontraktet att innefatta alla slags spörsmål 

som kan uppkomma i deras relation till varandra, därför menar han att bolaget som 

styrningsstruktur, har en viktig roll att spela. Denna kan nämligen komplettera deras 

kontrakt med en viss uppsättning av regler – Hart skriver nämligen att 

styrningsstrukturen är en form av mekanism för att fatta beslut som inte har 

specificerats i det inledande kontraktet. Teorin om transaktionskostnadsekonomi har 

inget tydligt uttryck i de olika regelverken för bolagsstyrning för börsnoterade banker 

enligt mig. Däremot kan teorin förklara varför bolag existerar och i den tankekedjan 

borde man således kunna förklara varför det finns lagstiftning om aktiebolag. 

Williamson menar att komplexa kontrakt inte är kompletta. Med komplexa kontrakt 

menar jag att man får inkludera drivandet av ett bolag, t.ex. det kontrakt som fattas 

mellan principalen och agenten. Jag tolkar Williamsons resonemang om att det finns en 

viss brytpunkt när det blir mer kostnadseffektivt att hantera transaktioner inom bolag, 

som att det torde finnas komplexa kontrakt som kan hanteras utan att genomföra 
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transaktionerna inom bolaget. Emellertid torde detta endast avse mindre bolag; normalt 

sätt är banker inte av sådan art.  

 

 

3.7.2 Särskilt om bolagsstyrningsteoriernas relevans för regleringen av banker 

 

De olika problemen som förekommer i aktiebolag och som är hänförliga till agentteorin 

har en något annorlunda problematik i banker än i andra bolag som inte huvudsakligen 

ägnar sig åt kreditverksamhet. Ledningen kan nämligen skifta sin riskprofil på kort sikt 

för att kunna uppnå vissa mål som i sin tur behöver uppnås för att t.ex. en bonus ska 

tillfalla ledningen. Aktieägarna kan försöka förmå agenten att uppnå samstämmighet 

med principalens intressen om principalen erbjuder ekonomisk ersättning för att agenten 

uppnår dessa mål. Problemet är som tidigare sagts att detta kan få ledningen att agera 

kortsiktigt istället för långsiktigt och detta uppnås genom att bankens riskprofil ändras. 

Möjligheten att skifta riskprofil har begränsats på den senaste tiden via införandet av 

CRD IV och CRR, emellertid behandlar det här avsnittet situationen före reformerna.  

 En teori av särskild betydelse för börsnoterade banker är stakeholder-teorin. 

Några år efter den finanskris som drabbade Sverige i början av 1990-talet anförde 

regeringen att det finns olika vågskålar att balansera beträffande näringsrättslig 

regelgivning.
151

 Å ena sidan väger de olika skyddsmotiven som reglerna ska 

upprätthålla, å andra sidan finns effektivitetshänsynen, dvs. att reglerna inte i onödan 

inskränker effektiviteten hos verksamheten. Vidare anförde regeringen att regler om 

tillstånd för finansieringsverksamhet, och om rörelsens bedrivande, bör enbart skapas 

mot bakgrund av ett påtagligt samhällsintresse. I LBF betonas stabiliteten som en viktig 

faktor och därmed förhindrandet av finansiella kriser, vilka kan orsaka stora skador på 

samhällsekonomin, se 6 kap. 1 § LBF.
152

 De föreskrifter som Finansinspektionen har 

meddelat inom riskhantering är en förlängning av detta synsätt enligt mig. Kan risker 

hanteras på ett effektivt sätt gynnas soliditeten och därmed stabiliteten hos banker.

 Det finns tydliga spår av att stakeholder-teorins fokus på fler intressenter än 

aktieägarna har en stark manifestation i svensk lagstiftning. Vanligtvis är en svaghet i 

stakeholder-teorin att man inte för varje givet bolag kan utpeka alla intressenter som ska 

beaktas. Beträffande banker är dock en given intressen samhället i stort, dvs. staten, 

skattebetalare m.m. Alla som kan tänkas påverkas av att stabiliteten i banker försvagas, 
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en minskad stabilitet kan påverka finansieringen till olika delar av näringslivet, vilket 

kan påverka arbetslöshet och så vidare. Det kanske är att ta i med att påstå att alla dessa 

effekter skulle uppkomma, men det är ändå ett faktum att många länders ekonomi har 

tagit allvarlig skada av den senaste finanskrisen, t.ex. Grekland, Frankrike, Spanien, 

Irland och Portugal. Det är denna tanke om att skapa stabilitet i det finansiella systemet 

som är en återkommande punkt till varför de nya EU-reformerna har tagits fram. 

 Till sist kan det nämnas att det inte alltid är givet att det är bolags-

styrningsteorierna som har påverkat lagstiftningen. T.ex. har Berle och Means analys 

baserats på vad de observerade i de amerikanska bolag som de undersökte. Berle och 

Means samt Coase presenterade sina teorier under 1930-talet och det kan rimligtvis 

tänkas att deras observationer och efterföljande teorier har påverkat senare lagstiftning. 

De regler som återfinns i det svenska bolagsstyrningssystemet kan emellertid anses 

innehåll uttryck för de olika teoriernas innehåll.     
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4 Nya regler inom bolagsstyrning  

 

4.1   Gemenskapsrättsliga reformer 

 

4.1.1   Allmänt om harmonisering inom bolagsstyrningsområdet 

 

Utvecklingen av en gemenskapsrättslig bolagsrätt har gått hand i hand med den all-

männa harmoniseringsprocessen inom EU. Dock har harmoniseringen inte ännu uppnått 

de målsättningar som fanns vid början av harmoniseringsprocessen.
153

 Målsättningen 

var full harmonisering, men denna process saktades ner efter att det första bolagsdirek-

tivet togs fram 1968.
154

 Mäntysaari menar att en av anledningarna till att EU vill har-

monisera området är att undvika att medlemsstaterna mjukar upp reglerna för att kon-

kurrera med de minst krävande reglerna, vilket skulle leda till ett race to the bottom.
155

 

Inom aktiemarknadsrätten och aktiebolagsrätten är EU:s inflytande över medlemslän-

dernas rättsutveckling stort.
156

 Det inflytande som EU utövar sker på olika sätt, t.ex. 

genom de lagstiftningsakter som EU kan skapa på området, men även genom olika poli-

cydokument.
157

 Under 2011 började EU-kommissionen arbeta med att genomföra åt-

gärder som de anser ska leda till att den inre marknaden blir stark och framgångsrik, att 

människan sätts i centrum och att tilltron till marknaden återskapas.
158

   

 Svaret på finanskrisen har varit att införa mer reglering på bolagsstyrningsområ-

det.
159

 Enligt Eklund och Stattin har EU:s reglering på bolagsrättens område till en bör-

jan adresserat verkliga problem, men numera verkar regleringen mestadels vara ett re-

sultat av att man vill visa på politisk handlingskraft. Deras åsikt är att regleringstrenden 

bör ses med oro då reglerna sällan tar sikte på verkliga problem som måste lösas.
160

 Jag 

anser att det inte är lätt att vara en politiker och särskilt inte när de måste visa på lös-

ningar efter finanskriser. T.ex. kan arbetslösheten öka, det kan bli svårare för mindre 

bolag att låna kapital och tilliten till aktiemarknaden kan minska. Efter finansiella kriser 

vidtar politiker åtgärder för att återskapa förtroendet och att förhindra ytterligare kriser 
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från att inträffa.
161

 Termen ”quack corporate governance” används för att beteckna såd-

ana lagstiftningsåtgärder som saknar stöd i doktrinen, och där det viktigaste är att göra 

något än vad åtgärdens innehåll och betydelse är.
162

 I en situation där t.ex. de som nyss 

blivit arbetslösa är missnöjda och vill se åtgärder för att de ska få tillbaka sina arbeten, 

kan det som politiker framstå som nödvändigt att göra någonting. Det man gör kommer 

kanske inte ens att hjälpa i det långa loppet, men om man kan visa att man har försökt 

att åtgärda problemet är det lättare att behålla röster och behålla makten som folkvalda 

representanter. Även om det skulle avse åtgärder som faktiskt behöver vidtas och som 

kan förväntas leda till förhindrande av kriser, kan risken vara att lagstiftaren tar i mer än 

nödvändigt.
163

 Nu har EU-kommissionen försökt att åtgärda det man anser utgör pro-

blem inom bolagsstyrningsområdet och det återstår att se om åtgärderna kommer att 

förhindra en eventuellt ny finanskris. Det bör även beaktas att det är av intresse att hitta 

en gemensam uppfattning om vad som är god bolagsstyrning, om det ska införas en 

sådan reglering som ska gälla inom hela EU.      

  

 

4.1.2   European Corporate Governance Forum 

 

European Corporate Governance Forum är ett fristående organ inom EU. Forumet 

består av representanter från de olika medlemsstaterna. Medlemmarnas bakgrund är att 

de har stor kompetens inom området, en del har akademisk bakgrund medan andra är 

från näringslivet. Medlemmarna sammanträder några gånger per år för att diskutera 

olika företeelser inom bolagsstyrning. Deras diskussioner torde vara av vikt då de får en 

påverkan på diskussionen om bolagsstyrning, särskilt inom EU.
164

   

 De sammanträden som gruppen har haft sedan finanskrisen slog till visar att det 

finns många skilda uppfattningar om vad som har orsakat finanskrisen.
165

 Av den 

anledningen är det något förvånande att EU-kommissionens grönböcker har kunnat 

bestämma vad som har varit huvudorsaken till finanskrisen. Min uppfattning är att om 

det är svårt att utröna vad som har orsakat finanskrisen, då är det rationellt att anta att 

det blir svårt att kunna motverka och förhindra nya finanskriser genom reglering. 
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Regleringen kan svårligen motverka att en ny finanskris inträffar om den inte ens utgör 

ett svar på vad som orsakade den förra gången.  

 

 

4.1.3   EU-kommissionens grönböcker om bolagsstyrning 

  

Europeiska kommissionen har möjligheten att ta fram grönböcker inom olika områden 

som kan användas som underlag för diskussioner. En grönbok är ingen rättsakt utan kan 

ses som ett betänkande som syftar till att berörda parter ska delta i diskussionen. EU-

kommissionen producerade två olika grönböcker avseende bolagsstyrning efter 

finanskrisen. Den ena avser enbart finansiella institut medan den andra avser alla 

börsnoterade bolag. 

 I grönboken som berör finansiella institut har EU intagit uppfattningen att 

bolagsstyrningen inte orsakade finanskrisen, däremot har det saknats effektiva 

kontrollmekanismer som i stor utsträckning har bidragit till överdrivet risktagande hos 

de finansiella instituten.
166

 Vidare betonas att i finanstjänstesektorn måste 

bolagsstyrningen utformas på ett sådant sätt att den beaktar både att det finns många 

intressenter och det finansiella systemets stabilitet. Kommissionen anser att på grund av 

att skattebetalarna har fått stå för stora delar av kostnaderna, måste de betraktas som en 

berörd part beträffande de finansiella institutens funktionssätt med finansiell stabilitet 

och ekonomisk tillväxt som långsiktiga mål.
167

 Enligt min mening är detta ett tydligt 

uttryck för stakeholder-teorins kärna, dvs. att det finns fler intressenter än aktieägarna 

att ta hänsyn till. Emellertid förefaller kommissionen även peka på att regleringen av 

finansiella institut ska utformas för att trygga finansiella systemets stabilitet. 

 EU-kommissionen anmärker på ett antal brister och svagheter i de finansiella 

institutens bolagsstyrning. Till och börja med anser EU-kommissionen att 

intressekonflikter i banker är en viktig fråga, särskilt med tanke på att banksektorns 

speciella natur. EU-kommissionen ifrågasätter om marknaden klarar av att identifiera 

och bevaka olika situationer där intressekonflikter uppstår.
168

 Enligt kommissionen 

fanns det tidigare innan finanskrisen en mängd etablerade principer som hänförde sig till 

de problem som sedan uppkom via finanskrisen, men som inte fick ett genomslag i 
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praktiken av olika anledningar. Således tillämpades inte de regler som skulle förhindra 

problemen uppkom. Något kontroversiellt är enligt mig att kommissionen anser 

styrelserna är oförmögna att förutse, förstå och hantera de risker som deras finansiella 

institut utsatts för är huvudorsaken till finanskrisen. Här väljer nämligen kommissionen 

att bedöma vilka som är ansvariga för krisen och utan att anföra något egentligt stöd för 

sin åsikt.
169

 Något förvirrande enligt mig är att de inledningsvis i grönboken skriver att 

bristande bolagsstyrning inte direkt orsakade finanskrisen. Samtidigt är styrelsen – som 

är ett bolagsorgan enligt svensk rätt – en av de viktigaste komponenterna inom 

bolagsstyrning. Om man menar att styrelsen inte har lyckats sköta en av sina uppgifter 

(riskhantering i det här fallet), är inte med andra ord ett uttalande om att otillräcklig 

bolagsstyrning orsakade krisen? Å andra sidan kanske EU-kommissionen gör en 

åtskillnad mellan att något utgör huvudorsaken till krisen och att den direkt orsakar den. 

För mig framstår åtminstone EU-kommissionens åsikt som en framställning där man 

åtminstone vill peka ut någon eller en grupp som skyldiga till krisen. Det finns stöd för 

att styrelserna många fall har brustit i sina skyldigheter, dock är det lite svårt att utan 

stöd säga att detta var huvudorsaken till finanskrisen. Inom doktrinen anser ett antal att 

det fanns flera orsaker till finanskrisen.
170

 Mot bakgrund av ovanstående framstår 

kommissionens agerande som ett sätt att försöka lägga skulden på någon som inte kan 

kopplas ihop med dem själva, vilket kan tolkas som ett försök att verka handlings-

kraftiga inför allmänheten. Dessutom ska det nämnas att många anser även att 

politikerna misslyckades med att stävja krisen och till och med förvärrade den.
171

 EU-kommissionens bedömning är att de finansiella instituten har misslyckats 

med att hantera risker på ett lämpligt sätt.
172

 Det förefaller som att de menar att de 

finansiella instituten har misslyckats på grund av att de har saknat kunskaper i 

riskhantering samt att riskhanteringsfunktionen inte har haft den betydelse som den 

borde inom organisationen. Det riktas också uppmärksamhet åt det faktum att tillsynen 

som ska utövas av särskilda myndigheter inte har varit effektiv. Sammantaget är deras 

bild att tillsynsmyndigheterna inte har lyckats följa med i utvecklingen (”finansiell 

                                                           
169

 Se Kollegiet för svensk bolagsstyrningsremissvar den 12 augusti 2010 – kollegiet skriver att även om 

grönboken har många referenser till olika studier, bygger grönboken I stor utsträckning på subjektiva 

bedömningar, expertåsikter och anekdotisk bevisföring som bas för sin analys. Vid den nämnda passagen 

i grönboken finns inget stöd till varför detta skulle utgöra huvudorsaken. 
170

 Taylor, The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong, 

s. 2 ff; Blundell-Wignall m.fl., The Current Financial Crisis: Causes and Policy Issues, s. 2 ff; Crotty, 

Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the ‘new financial architecture’, 

Cambridge Journal of Economics 2009 s. 575. 
171

 Wallison, Cause and Effect: Government Policies and the Financial Crisis, Critical Review Vol. 21 s. 

365. 
172

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

8. 



47 

 

innovation”) och inte heller lyckats följa de regler som ska tillämpas av myndigheten. 

EU-kommissionen nämner även att det finns en problematik med revisorerna, som ska 

försäkra att bolagets finanser är i sin ordning.     

 Den andra grönboken kom 2011 och är en grönbok om bolagsstyrning i 

börsnoterade bolag. Inledningsvis skriver kommissionen att det är av stor vikt att 

återskapa tilltron hos allmänheten till den inre marknaden.
173

 För detta ändamål är 

bolagsstyrning och bolagens sociala ansvar viktiga beståndsdelar. Kommissionen 

skriver att bolagsstyrning kan förhindra kortsiktiga beslut och onödigt risktagande. 

Sedan nämner man att de lösningarna från grönboken om företagsstyrning i finansiella 

institut kanske inte kan appliceras på alla börsnoterade bolag.
174

  

 Styrelsen är som bekant en av de viktigaste delarna för att uppnå god 

bolagsstyrning i ett bolag. Styrelsen ska utöva tillsyn över den verkställande ledningen 

och även genomföra mer övergripande åtgärder i bolaget. Kommissionen skriver 

mycket utförligt om hur styrelsens sammansättning bör utformas i grönboken.
175

 Den 

verksamhet som bolaget bedriver ska styra sammansättningen hos styrelsen. Effektivt 

styrelsearbete är i mångt och mycket avhängigt styrelseledamöternas kompetens, det 

krävs enligt kommissionen en bred och diversifierad kunskap i en styrelse. De bolag 

som har intervjuats i samband med att grönboken upprättades har uttryckt att de 

eftersöker yrkesprofiler som kompletterar varandra. Eklund och Stattin skriver att det 

inte är särskilt lyckat att ha en styrelse som består av ledamöter med samma 

kompetensprofil.
176

 I grönboken framkommer det statistik som visar att de styrelserna 

inom EU har en något för snäv fördelning av yrkesprofiler. Det synes även råda en brist 

på internationell diversifiering, dvs. att i många börsnoterade bolag ingår enbart 

styrelseledamöter från ett land eller en mindre andel, beroende på vilket land man 

studerar.
177

 För min del framstår bristen på internationell diversifiering som delvis 

förklarlig eftersom det är långt ifrån alla börsnoterade bolag som bedriver verksamhet i 

flera länder. De intervjuade bolagsrepresentanterna har angivit att kännedom om 

regionala marknader är en viktig faktor vid rekryteringen av en utländsk kandidat. Om 

den faktorn är avgörande blir det rimligtvis svårt att motivera varför en utländsk 

kandidat ska rekryteras om bolaget inte har verksamhet i andra länder. Att ta in en 

styrelseledamot som kanske inte talar det inhemska språket kan också givetvis innebära 

språkliga barriärer i styrelsens arbete. Om valet står mellan en utländsk och en inhemsk 
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kandidat med samma erfarenheter och kunskaper skulle den utländska ledamoten kunna 

vara ett bättre val, detta på grund av att denne har en annan bakgrund och kan 

förmodligen bidra med nya perspektiv än den kandidat som har liknande bakgrund som 

de andra i styrelsen. Emellertid leder eventuella språkliga hinder som hämmande för en 

rekrytering om det ställer krav på anpassning av styrelsens arbete. Detta har påpekats av 

de som intervjuats i grönboken. Jag menar dock att man även bör beakta att det svenska 

bolagsstyrningssystemet skiljer sig från de kontinentala ländernas styrningssystem och 

därför kan det väl vara så att utländska styrelseledamöter, som är skolade i en annan 

styrningsmiljö, kan bidra med värdefulla erfarenheter om hur ett bolag kan styras på ett 

effektivt sätt.          

 En av de frågor som har ägnats uppmärksamhet är också styrelsens samman-

sättning med avseende på könsfördelningen. Att frågan om en jämn fördelning av 

kvinnor och män i styrelser är en aktuell fråga har knappast undgått någon. 

Kommissionen anför att en mer jämlik fördelning kan förebygga grupptänkande och att 

det finns en definitiv positiv effekt av att ha fler kvinnor i styrelser.
178

 I hela EU uppgår 

andelen kvinnor i styrelser i börsnoterade bolag till 12 procent i genomsnitt.
179

 I Sverige 

har det funnits en uppåtgående trend där andelen kvinnor har blivit högre.
180

 För mig är 

den låga andelen kvinnliga styrelseledamöter ett allvarligt problem som bör åtgärdas. 

Dels är det ett problem ur ett jämställdhetsperspektiv, dels ett problem då en mångsidig 

styrelse är av stor vikt för att motverka grupptänkande. Hur detta problem ska hanteras 

är dock en fråga där det är svårt att hitta en lösning som alla parter kan vara nöjda med. 

Likt förslaget i grönboken har det i Sverige diskuterats om kvotering är en lämplig 

lösning på problemet. En statlig utredning från 2006 lämnade som förslag att ABL 

skulle förändras på sådant sätt att minst 40 procent av styrelseledamöterna skulle vara 

av vardera könet. Kommissionens förslag innebär på liknande sätt att en viss andel av 

styrelseledamöterna ska vara av vardera könet. EU har sedermera följt upp diskussionen 

från grönboken med ett förslag till direktiv, men i dagsläget är ingeting beslutat.
181

 Fördelen med kvotering är att det är en enkel åtgärd som leder till direkta 

resultat. Som många gånger kan dock lagstiftning vara svårt att anpassa efter alla 

möjliga situationer, vilket kan leda till att den slår särskilt hårt i vissa fall. Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning har valt att i koden införa vissa förändringar avseende 
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könsfördelningen i börsbolagens styrelser.
182

 I koden finns det sedan innan ett krav att 

de börsnoterade bolagen ska ha en valberedning, se koden 2.1. Förändringen innebär att 

valberedningen särskilt ska beakta kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. En 

annan förändring är att valberedningen särskilt ska motivera förslaget, om att en viss 

kandidat ska väljas in till styrelsen, mot bakgrund av kravet i 4.1 om att en jämn 

könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens arbete med att eftersträva en jämn 

könsfördelning ska presenteras och motiveras på bolagsstämma där styrelse- eller 

reviorsval äger rum, 2.7. En nackdel med kvotering är att det kan medföra problem för 

enskilda börsnoterade bolag. Börsnoterade bolag är nödvändigtvis inte 

världsomspännande bolag och det finns en stor differens mellan det minsta bolaget och 

det största bolaget på börsen. Ett mindre börsnoterat bolag har nödvändigtvis inte 

samma möjlighet att attrahera kompetenta styrelseledamöter på samma sätt som ett 

större bolag. I en artikel skriven av Svernlöv anförs att det är väldigt viktig att hitta och 

rekrytera styrelseledamöter med rätt kompetens.
183

 I kollegiet för svensk 

bolagsstyrnings remissvar anges att även om det är bra att ha en diversifierad styrelse, 

bör det primära kriteriet alltid vara kompetens.
184

 Dessutom är det vanligt att styrelsen 

och ledningen utgörs av de som har startat bolaget och dessa personer vill ha ett 

inflytande över vilka som väljs till styrelseledamöter. Enligt mig är det i den här andan 

man finner det logiska motargumentet mot kvotering.     

 Det principiella motargumentet är att kvotering av styrelseledamöter inkräktar på 

aktieägarnas självbestämmanderätt att kunna välja vilka de utser som sina representanter 

för att utöva tillsyn över bolagets verksamhet.
185

 Ur ett agentteoretiskt perspektiv skulle 

alltså en tredje part kunna tvinga principalen att anställa en viss mängd agenter. 

Kollegiet anser det är olämpligt att samhället ska bestämma vilka personer som ägarna 

ska anförtro att styra bolaget. Kollegiet menar att på lång sikt kan det riskera att urvattna 

privata besittningsrättigheter och därmed ägarnas ansvar för deras bolag.
186

 

Motargumentet är således inte att det är dåligt med en jämnare könsfördelning utan 

istället att aktieägarna ska ha kvar rätten att bestämma själva. Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning föreslår ett sätt att uppnå detta, nämligen att arbeta med att eftersträva en 

jämnare könsfördelning genom bolagens valberedningar.    

 Med bakgrund av risken för att regler om kvotering kan leda till problem i 

enskilda bolag och vetskapen om att det är svårt att utforma bolagsstyrningsregler via 
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lagstiftning som passar för alla bolag, anser jag att kollegiets förslag är rimligt utformat. 

Kollegiet skriver i en kommentar till initiativet om jämnare könsfördelning att man 

förväntar sig att andelen av det minst företrädda könet ska öka med åren, där målet 2020 

är ca 40 procents andel.
187

 Likt de övriga reglerna i koden ska bolagen använda sig av 

”följ eller förklara”, vilket medger möjligheten till att förklara eventuella avsteg. 

Emellertid finns det en trend som innebär att aktieägare beaktar ”mjuka” värden som 

exempelvis socialt ansvar, miljömedvetenhet, jämställdhet. En tänkbar situation är att en 

förklaring om avsteg från en jämn könsfördelning inte accepteras av aktieägare eller 

potentiella investerare. T.ex. kan det innebära förlorade investeringar i bolaget vid 

exempelvis en nyemission. Enligt mig framstår kollegiets målsättning om minst 40 

procents andel av det minst företrädda könet som rimligt och tillräckligt. Om bolagen 

inom de närmaste åren inte självmant via valberedningarna ökar andelen kvinnor, får 

nya åtgärder föreslås för att åtgärda problemet. Målsättningen bör vara att uppnå en 

jämnare könsfördelning och samtidigt lämna utrymme för särskilda omständigheter som 

medger rationella avsteg från krav på jämställda styrelser i undantagsfall.
188

 Om inte de 

berörda börsbolagen på egen hand kan genomföra en sådan förändring, är det lämpligt 

att överväga krav om minst 40 procents andel av det minst företrädda könet på nytt 

enligt mig.          

 EU-kommissionen ställer även en fråga om det behövs rekryteringspolicies 

beträffande profilen hos styrelseledamöterna för att tillförsäkra att de har rätt kompetens 

och att styrelsen är tillräckligt diversifierad.
189

 Vidare frågar EU-kommissionen om 

sådana policies borde harmoniseras på nationell, EU eller internationell nivå. Kollegiet 

är negativt inställt till att harmonisera den här sortens detaljer i fråga om rekrytering.
190

 

Återigen föreslår Kollegiet att försöka förlita sig på valberedningen för att rekrytera en 

lämplig styrelse. Personligen tycker jag att det vid en första anblick kan vara lämpligt 

att ha en fastställd rekryteringsprofil som kandidaterna jämförs med. Att bestämma 

innehållet i rekryteringsprofilen på nationell-, EU- eller internationellnivå, är däremot 

inte optimalt enligt mig. Om t.ex. alla börsnoterade bolag i EU ska välja sina 

styrelseledamöter efter en gemensam profil, finns det en risk att rekryteringsprofilen 

lämpar sig för vissa börsnoterade bolag men inte alla. I ett sådant läge blir 

rekryteringsprofilen inte särskilt lyckad. Om en rekryteringsprofil ska kunna lämpa sig 

för alla börsnoterade bolag måste innehållet bli nästintill intetsägande. Därför skulle 
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rekryteringsprofilen inte ge särskilt mycket eftersom de vaga kriterierna inte utgör en 

lämplig grund för att sålla mellan kandidater. Med bakgrund av ovanstående är min 

slutsats att det inte finns goda skäl för att försöka harmonisera kravprofiler på EU-nivå, 

eller någon annan nivå för den delen av samma skäl.    

 I börsnoterade bolags styrelser har de företagsexterna styrelseledamöterna fått en 

viktigare roll med tiden. EU-kommissionen förfäktade om det borde införas en 

begränsning för hur många styrelseuppdrag en företagsextern styrelseledamot får ha.
191

 

Som motivering anfördes att det bidrar till att tillräckligt med tid avsätts för 

övervakning och tillsyn av sina bolag. Dock anfördes även att begränsningarna måste 

anpassas till de enskilda omständigheterna hänförliga till både styrelseledamoten och 

bolagen. Den här frågan har behandlats i Sverige sedan tidigare i en av propositionerna 

till förändring av den äldre aktiebolagslagen.
192

 Regeringen anförde att det ligger i 

sakens natur att den som har ett aktivt styrelseledamotskap, särskilt i större bolag, 

kräver en stor arbetsinsats vilket medför en begränsning av hur många uppdrag denne 

kan utföra samtidigt.
193

 Med anledning av att det är svårt att fastställa en sådan gräns på 

ett lämpligt sätt, ansåg regeringen att det inte var lämpligt att införa lagstiftning som 

begränsar antalet styrelseuppdrag per person. Kollegiet för bolagsstyrning anser att det 

inte är möjligt att skapa en sådan regel och att det inte finns visat varför en sådan regel 

behövs.
194

 Kollegiet refererar till kod för svensk bolagsstyrning som anger att 

styrelseledamöter ska avsätta den tid som krävs för uppdraget. För min egen del anser 

jag att det finns svårigheter med att hitta en lämplig gräns för antalet styrelseuppdrag. 

Till och börja med är det svårt att finna två styrelseuppdrag som kräver exakt lika 

mycket i tid och omsorg för att uppdraget ska kunna utföras korrekt. Därför kommer en 

gräns innebära att den tid som läggs ned blir olika beroende på vilken person man 

studerar. En eventuell reglering påverkar med andra ord styrelseledamöter på olika sätt. 

Det är därmed svårt att finna en gräns som får avsedd effekt för alla styrelseledamöter. 

Dessutom finns det redan krav på engagemang i kod för svensk bolagsstyrning. 

Regleringen i koden (punkt 5.2) torde vara tillräcklig för att förhindra att 

styrelseledamöter tar på sig för många uppdrag.      

En sammanfattning av grönböckerna kan beskrivas med en slogan: mer reglering 

och mindre frihet för bankerna. Av alla de förslag och idéer som har presenterades i 

grönböckerna var det inga förslag som innebar mindre reglering eller mer frihet till 
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marknadens aktörer.  

 

 

4.1.4   Kapitaltäckningsdirektivet CRD IV och kapitaltäckningsförordningen CRR 

 

I svensk rätt gäller sedan 1 januari 2014 Europaparlamentets och Rådets förordning om 

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. CRR kompletteras av ett 

direktiv, CRD IV. Inledningsvis i det här avsnittet ska jag nämna de viktigaste delarna i 

preambeln till CRD IV. Tillsammans utgör CRD IV och CRR den rättsliga ram som styr 

bankverksamheten, tillsynsramarna och tillsynsreglerna för kreditinstitut och 

värdepappersföretag enligt preambel (2) CRD IV. Preambel (34) CRD IV anger att 

syftet med CRD IV och CRR är att säkerställa en tillräcklig solvens inom instituten. 

Vidare skrivs det i samma punkt att solvenskrav kan minska de negativa effekterna på 

ekonomin om en kris trots kraven inträffar. Således framgår det redan i preambeln att 

lagstiftningsakterna har införts för att förhindra nya finanskriser och minska de negativa 

effekterna om en kris inträffar. Som det tidigare har nämnts i uppsatsen, är det dock 

osäkert om man kan förebygga kriser. Personligen anser jag att det torde ligga i sakens 

natur att ökad reglering via lagstiftning kan leda till ökade kostnader för börsnoterade 

bolag. I allmänhet bör man beakta att de allra flesta börsnoterade banker har en 

compliance-funktion som ska kontrollera att regler följs, vilket kostar resurser att 

upprätthålla. Därför kan ökad reglering medföra kostnader och därmed minska 

incitamenten för att bedriva finansiell verksamhet inom EU. Dessutom innebär givetvis 

reglernas innehåll att kostnaderna ökar.   

 I preambel (44) CRD IV anges att de behöriga myndigheterna bör få i uppdrag 

att bland annat se till så att instituten är väl organiserade. Artikel 74 p. 1 CRD IV 

föreskriver krav på bolagsstyrningen i instituten. Dessa krav innebär att 

organisationsstrukturen måste vara tydlig och ha väldefinierade, genomlysta och 

konsekventa ansvarskedjor, effektiva processer för att identifiera, hantera, övervaka och 

rapportera risker som institutet är eller kan bli exponerat för. Vidare ställs det krav på 

tillfredsställande metoder för intern kontroll, inklusive sunda administrations- och 

redovisningsrutiner. Dessa krav ska dock anpassas efter de enskilda instituten enligt 

artikel 74 p. 2 CRD IV. Således föreskrivs inte något om hur bolaget faktiskt ska 

organiseras för att uppnå dessa mål. Det finns dock sådana sorters föreskrifter sedan 

tidigare, se t.ex. 3 kap. 4 § FFFS 2005:1. Med tanke på att artikel 74 p. 2 CRD IV 

innebär att kraven anpassas efter de enskilda omständigheterna i varje bolag, är inte 
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kraven på organisationen hårda. Enligt min mening kan dock alltför många detaljer i 

föreskrifterna leda till ineffektiva organisationer, det är därför en rimlig avvägning som 

görs mellan kraven på insyn jämfört med – vad man får anta – bolagets vilja att själva få 

utforma organisationen av bolaget. Den effektivaste bolagsstyrningen kan förmodligen 

uppnås genom att bolaget får göra egna avvägningar i bolagsstyrningsfrågor.
195

 Att 

inskränka denna frihet torde enligt min mening kunna riskera att försämra 

bolagsstyrningen för vissa bolag som kanske kan uppnå bättre bolagsstyrning genom att 

göra egna avvägningar. Å andra sidan inser jag att bankerna har vissa systemrisker och 

därför kanske intresset av att behålla ett stabilt system med lite striktare regler än för 

andra bolag, kan vara motiverade. Med tanke på att de tillgångar som finns i banker kan 

vara opaka från utsidan, är det enligt min mening bra att bolaget organiseras på ett 

välordnat sätt för att förenkla för utomstående att få en insikt i verksamheten. Detta 

behöver inte enbart vara i situationer där en myndighet ska utöva tillsyn utan även 

intressenter som investerare vill kunna förstå vad bolaget ägnar sig åt för slags 

verksamhet och vad de äger för tillgångar innan de vill investera.    

  En annan intressant föreskrift är artikel 88 CRD IV. Den visar nämligen på 

förekomsten av att EU framhäver ett stakeholder-perspektiv. Det anges nämligen i 

artikel 88 p. 1 CRD IV att styrelsen bland annat ska förebygga intressekonflikter. Enligt 

stakeholder-teorin ska styrelsen beakta de olika intressenter som finns i relation till 

bolaget. Det som framhållits som kritiken mot stakeholder-teorin är just vilka som 

tillhör gruppen stakeholders och hur en styrelse ska kunna beakta alla intressenters 

intressen. T.ex. är det möjligt att en intressent har ett motsatt intresse i förhållande till en 

annan intressant. Om en borgenär anser att bolaget bör prioritera att betala tillbaka sina 

skulder medan aktieägarnas intresse är avkastning, kan det bli problematiskt i vissa 

situationer. En styrelse kan givetvis förebygga intressekonflikter i många situationer, 

men rimligtvis kanske inte ens styrelsen är medveten om att det finns vissa 

intressekonflikter och därför kan det vara svårt att förebygga dessa. Det finns en trend 

där syftet med bolagsstyrningsinitiativ är att bli av med grupptänkandet i styrelser och 

göra styrelsens roll till en kritisk och övervakande sådan.
196

 Att låta styrelsens roll 

utvecklas till en roll där de inte enbart ska kontrollera bolagets verksamhet samt utfärda 

vissa verkställande beslut, kan styrelsen få lägga ner mycket tid på att försöka medla 

mellan de olika intressenterna och deras intressen. Samtidigt har styrelsen ett 

huvudsakligt ansvar mot aktieägarna, som i många fall har utsett vilka som ingår i 

                                                           
195

 Jfr Stattin, Företagsstyrning – En studie av bolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 105. 
196

 Enriques & Zetzsche, a.a. s. 6. 



54 

 

styrelsen. Själv anser jag att det utökade ansvaret för styrelsen med att förebygga 

intressekonflikter kan vara problematiskt i praktiken. Enligt 8 kap. 18 § ABL ska 

styrelseordförande kalla till sammanträden när det behövs. Nerep och Samuelsson 

uttrycker att planeringen av styrelsemötena sker på års- eller halvårsbasis.
197

 Om 

styrelsen ska förebygga intressekonflikter kan det enligt mig förväntas att antalet möten 

blir desto fler än tidigare om de faktiskt ska förebygga intressekonflikter. Ser man detta 

i trenden med att antalet styrelseuppdrag som en ledamot får åta sig begränsas, kan det 

tänkas att syftet är att styrelseledamöterna ska vara mer aktiva inom ett fåtal bolag än att 

agera styrelseproffs och ha många styrelseengagemang samtidigt. 

I preambel (53) CRD IV skriver EU att det finns ett samband mellan brister i 

bolagsstyrningen i ett antal institut och det olämpliga risktagandet som var 

förekommande i banksektorn. Artikel 76 CRD IV är inriktad på hur riskhanteringen i 

institutet hanteras. I artikel 76 p. 1 CRD IV anges att ledningsorganet ska godkänna och 

regelbundet se över strategier och riktlinjer för att ta på sig, hantera, övervaka och 

reducera de risker som instituten är eller kan bli exponerade för. För svensk del borde 

det enligt min mening inte innebära något nytt. Eftersom styrelsens uppgifter enligt 

ABL är av övergripande natur är godkännande och översikt beträffande riskhantering 

något som torde falla naturligt för en styrelse i en svensk börsnoterad bank. I övrigt kan 

det noteras att artiklarna 79-87 CRD IV innehåller föreskrifter för hur olika sorters 

risker ska hanteras i bolagen.  

Det är dock inte enbart kostnaderna för att bedriva verksamheten som kan 

förväntas att förändras. De nya reglerna medför stränga sanktioner som innebär en ökad 

risk att vara styrelseledamot i ett kreditinstitut – med kreditinstitut avses bolag som tar 

emot insättningar och beviljar krediter enligt artikel 4 p. 1 CRR. Ett institut definieras 

som ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag enligt artikel 4 p. 3 CRR. 

Medlemsstaterna ska införa administrativa åtgärder om bolagen inte följer de 

skyldigheter som åligger instituten, se preambel (35) CRD IV. Artikel 65 CRD IV 

stadgar att medlemsstaterna ska fastställa regler för administrativa sanktioner och andra 

administrativa åtgärder vid överträdelser av nationella bestämmelser om genomförande 

av CRD IV och CRR. Dessa sanktioner och åtgärder ska vara effektiva, proportionella 

och avskräckande. Artikel 67 p. 1 CRD IV är en förteckning över ett antal 

omständigheter som medför att artikeln ska tillämpas. Om någon av dessa 

omständigheter inträffar, ska medlemsstaterna se till att de administrativa sanktioner och 

andra administrativa åtgärder som ska tillämpas innehåller åtminstone inbegriper av det 
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som anges i artikel 67 p. 2 CRD IV. Artikel 74 CRD IV ställer en rad krav på 

bolagsstyrningen i institut. Enligt artikel 67 p. 1 d CRD IV utgör omständigheten att ett 

institut inte har inrättat bolagsstyrning enligt kraven från den behöriga myndigheten i 

enlighet med de nationella bestämmelser som införlivar artikel 74 CRD IV, att de 

administrativa sanktionerna och andra administrativa åtgärderna som anges i artikel 67 

p. 2 CRD IV, kan tillämpas. Detta medför att bolagsstyrning i en bank som inte lever 

upp till det införlivade direktivets krav i Sverige, kan medföra att vissa sanktioner ska 

tillämpas.          

 Enligt artikel 91 p. 8 CRD IV ska varje ledamot i styrelsen agera med ärlighet, 

integritet och självständigt tänkande. Detta krävs enligt samma artikel för att vid behov 

kunna effektivt bedöma och ifrågasätta den verkställande ledningens beslut och effektivt 

kontrollera och övervaka dess beslutsfattande. Artikel 67 p. 1 CRD IV föreskriver att 

sanktionerna blir tillämpliga om ett institut har tillåtit en eller flera personer som inte 

uppfyller kraven i artikel 91 CRD IV att bli eller kvarstå som ledamöter i styrelsen. En 

styrelseledamot som i en situation där den verkställande ledningen fattar ett beslut som 

är skadligt för bolaget, inte motsätter sig beslutet om det bedöms vara oriktigt, kan 

utgöra ett tillfälle då sanktionerna enligt artikel 67 p. 2 CRD IV tillämpas. Detta kan 

vara olämpligt då det i efterhand är mycket lättare att se att beslutet var skadligt för 

bolaget.
198

 Enriques och Zetzsche formulerar att detta leda till negativa konsekvenser 

för hur styrelsen fungerar: alltför stor försiktighet, lämpliga personer väljer att inte 

tjänstgöra, krav på ökad försäkring, möjligheter till skadeersättning och kompensation 

för residual-risk.
199

 De menar även att en annan relevant omständighet för europeiskt 

vidkommande är avsaknaden av en business judgment rule, vilket då inte kan skydda 

styrelseledamöter från den verkställande ledningens felaktiga beslut när de granskas i 

efterhand. Ser man till de svenska bankerna och styrelseledamöternas arvode, inses att 

en sådan här potentiell sanktionsavgift kan vara förödande. Enligt artikel 67 p. 2 CRD 

IV kan styrelseledamöter bli skyldiga att betala upp till 5 miljoner euro om de bedömds 

vara ansvariga för en överträdelse. Artikel 65 p. 2 CRD IV föreskriver nämligen att 

sanktionerna ska tillämpas på ledamöter i styrelsen och andra fysiska personer som 

enligt nationell rätt är ansvariga för överträdelsen. En intressant fråga är om detta 

påverkar viljan att ta på sig uppdraget som styrelseledamot. 8 kap. ABL föreskriver 

några av de uppgifter som en styrelse har i ett svenskt aktiebolag, vilket har behandlats i 

kapitel 3. De uppgifter som en styrelseledamot har enligt artikel 91 p. 8 CRD IV är 
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något som går utöver vad som fanns tidigare, plus att det finns en sanktion knuten till 

utförandet av uppgiften. Med bakgrund av risken att granskas i efterhand och hårdare 

krav på vad som förväntas av en styrelseledamot i vederbörandes arbete, är det sannolikt 

att de effekter som Enriques och Zetzsche beskriver kommer att inträffa. Om en person 

ska sitta i en styrelse hos ett kreditinstitut, kommer det att vara rationellt för 

styrelseledamoten att kräva kompensation för den ökade risken samt någon form av 

försäkring ifall det skulle inträffa. En kommer förmodligen att välja bort styrelse-

uppdrag i banker. Styrelsearbetet kan även förväntas ske med en långsammare takt då 

det kräver en noggrann granskning för att inte riskera att bolaget eller styrelse-

ledamöterna blir föremål för en sanktion.  

 I de båda grönböckerna som EU-kommissionen presenterade under 2010 

respektive 2011, betonade vikten av diversifierade styrelser. I artikel 91 ställs det olika 

krav på ledamöterna i styrelsen. Artikel 91 p. 1 CRD IV lär dock inte innebära något 

nytt i svensk rätt – det föreskrivs att ledamöter ska ha den kompetens och även ett 

tillräckligt gott anseende för att kunna utföra sina plikter. Förvisso stadgas det även att 

den övergripande sammansättningen ska på ett adekvat sätt avspegla tillräckligt breda 

erfarenheter. Vidare ska medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna ta fram en 

mångfaldspolicy enligt artikel 91 p. 10 CRD IV. Detta har man emellertid inte följt upp 

med krav om att en viss andel ska vara av det minst representerade könet i styrelsen 

eller att vissa måste vara från ett annat land. Därmed har idén, som först togs fram i 

grönboken, inte vunnit kraft vid införandet av CRD IV och CRR.
200

 EU har valt att 

föreskriva att det ska finnas en begränsning på hur många uppdrag i ledningsorgan som 

en ledamot får inneha samtidigt enligt artikel 91 p. 3 CRD IV. Förvisso ställde sig det 

svenska Kollegiet frågande till varför man vill ha en begränsning då EU-kommissionen 

inte hade visat varför en sådan regel behövs när t.ex. den svenska koden föreskriver att 

det krävs att en ledamot avsätter tillräckligt med tid för uppdraget. Däremot tror jag att 

med de nya kraven och eventuella sanktionerna, kan EU lyckats begränsa viljan att ta på 

sig flera uppdrag, se ovan. 
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4.2 Svenska lagstiftningsåtgärder        

 

4.2.1 Kapitaltäckningsutredningen 

 

Regeringen utsåg under 2012 en särskild utredare som hade i uppdrag att lämna förslag 

på lagbestämmelser som krävs för att genomföra CRD IV och CRR.
201

 I betänkandet 

lämnade utredaren förslag på genomförandeåtgärder med utgångspunkten att inte införa 

vare sig strängare eller mjukare regler, än vad som följer av direktivet och syftet med 

regleringen.
202

 I betänkandet konstaterades att det saknas en vedertagen definition av 

vad som är god bolagsstyrning.
203

 Häri kan det enligt mig finnas både svårigheter och 

möjligheter. Ser man det från ett internationellt perspektiv, t.ex. från EU:s synvinkel, är 

det problematiskt om man vill harmonisera bolagsstyrningen i olika länder. Det finns 

olika företagskulturer – vilket innefattar hur bolag styrs – inom EU och det finns därför 

olika uppfattningar om hur ett bolag styrs på bästa sätt. Vidare bör man även beakta att 

bolagsstrukturerna skiljer sig mellan olika länder. Vissa länder har nämligen styrelser 

som enbart har en tillsynsroll medan andra har styrelser som har tillsynsroll och en 

verkställande roll. Ska man kunna skapa en gemensam uppfattning om vad som utgör 

god bolagsstyrning föreligger det svårigheter om bolagens strukturer och 

företagskulturer skiljer sig åt. Förvisso tror jag att EU:s reformer kommer att föra 

regelverken i länder närmare varandra då nationella bestämmelser måste lämna 

företräde till unionsrätten, men det borde sannolikt förekomma skillnader i praktiken då 

bolagen styrs av människor. Det skulle dock kunna vara bra för bolagsstyrningen om det 

fanns en definition av god bolagsstyrning som är uppnåeligt för alla bolag, samtidigt 

som det lämnar utrymme för att anpassa efter de enskilda omständigheterna hos varje 

bolags situation. Av den anledningen är självreglering att föredra i många fall framför 

lagstiftning. Därför anser jag att EU:s nya regler kan riskera att i själva verket försämra 

bolagsstyrningen i institut i Sverige och övriga Europa.    

 Sanktionsmöjligheterna mot fysiska personer ska prövas enligt förutsättningarna 

i nationell rätt enligt artikel 65 p. 2 CRD IV.  I betänkandet skrev utredaren att av rätts-

säkerhetsskäl bör administrativa sanktioner inte påföras enskilda personer utan att dessa 

enligt gällande rätt kan hållas ansvariga för den eller de överträdelser som föranleder 

sanktionen.
204

 Enligt betänkandet blir sanktioner mot fysiska personer endast tillämpliga 
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i undantagsfall.
205

          

 Vidare skrevs att det krävs att man kan avgöra att styrelseledamöter och den 

verkställande direktören är ansvariga för en överträdelse, att sanktionsavgiften kan 

fördelas individuellt och att det finns en handlingsnorm som överträtts. Enligt min egen 

mening måste artiklarna 65 och 67 CRD IV läsas på ett sådant vis att om det finns ett 

krav enligt direktivet som inte uppfylls, då ska en administrativ sanktion påföras 

institutet eller fysiska personer. T.ex. om en styrelseledamot inte har motsatt sig ett 

beslut som fattats av den verkställande ledning enligt artikel 91 p. 8 CRD IV, då finns 

det en tydlig person som kan utpekas som ansvarig. Vidare finns det i en sådan situation 

en handlingsnorm som har överträtts och om det är flera personer som är ansvariga, är 

det förmodligen inte svårare än att fördela ansvaret då styrelsen är ett kollegialt 

beslutsorgan. Att i ett sådant fall prata om att göra undantag och ej påföra en 

administrativ sanktion, skulle då innebära att direktivet inte tillämpas fullt ut och ej får 

genomslag i den nationella rätten.     

 

 

4.2.2 Förstärka kapitaltäckningsregler  

 

Efter SOU 2013:65 har en proposition (prop. 2013/14:228) tagits fram och sedermera 

bifallits i kammaren.
206

 Med tanke på att propositionen är relativt ny och att det inte har 

införts några nya bestämmelser, torde propositionens uttalanden spegla den gällande 

rätten i Sverige. I och med propositionens godkännande har det skett ändringar bland 

annat i LBF och även stiftats vissa nya lagar.
207

     

 De nya kraven på styrelsen och verkställande direktören enligt CRD IV och 

CRR innebär rent lagtekniskt att prövningen som ska göras av ledningen i institut ökas 

och kompletteras.
208

 Kraven på styrelsen enligt artikel 91 p. 1 och 8 CRD IV ansåg 

regeringen inte medför något behov av lagstiftning.
209

 Däremot anförde regeringen att 

ledningsprövningen ska utökas med att Finansinspektionen kan ta hänsyn till kraven på 

styrelsens sammantagna kompetens som finns i artikel 91 p. 1 och 7 CRD IV.
210

 Om 

inte styrelsen uppfyller kravet ska Finansinspektionen kunna ingripa via en möjlighet i 

lag. De nya bestämmelserna återfinns i 3 kap. 2 § LBF och 15 kap. 2 §. Enligt 15 kap. 2 
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§ ska Finansinspektionen återkalla ett kreditinstituts tillstånd om någon som ingår i 

styrelsen eller är dess verkställande direktör inte uppfyller kraven i 3 kap. 2 § p. 4 LBF 

och inte har vidtagit lämpliga åtgärder efter tre månader sedan Finansinspektion har 

anmärkt detta till bolaget.        

 Kraven på att en styrelseledamot ska avsätta tillräckligt med tid för uppdragets 

utförande kommer inte att regleras i lag utan regeringen ansåg att hur tidsbedömningar 

ska genomföras inte är lämpliga att precisera i lag.
211

 Vid genomförandet av direktivets 

krav på begränsningar av antal uppdrag för ledningspersoner anförde regeringen att en 

avvägning måste ske mellan direktivets krav, svensk rätt och bolagsstyrningstradition 

samt allmänna samhällsintressen.
212

 10 kap. 8 a § LBF föreskriver att en styrelseleda-

mot får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som bedöms som lämpligt med 

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och 

komplexiteten hos bolagets verksamhet. När styrelseledamoten ingår i ett bolag som 

bedöms som betydande med hänsyn till storlek, intern organisation samt verksamhetens 

art, omfattning och komplexitet, begränsas antalet uppdrag till det som stadgas i 2 

stycket samma bestämmelse, dvs. antingen ett uppdrag som verkställande direktör och 

två uppdrag som styrelseledamot, eller fyra uppdrag som styrelseledamot. 

 De nya reglerna innebär även nya sanktionsmöjligheter än tidigare. Lagen 

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag innehåller nya 

bestämmelser om ingripanden. 8 kap. 1 § föreskriver att om inte kraven i CRR, lagen 

eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska Finansinspektionen lämna 

föreläggande om begränsning av rörelsen, minskning av riskerna eller annan åtgärd som 

ska företas. Stora delar av 15 kap. LBF har ändrats för att kunna genomföra direktivets 

bestämmelser om bland annat överträdelser och administrativa sanktioner. Enligt 15 

kap. 3 § LBF återfinns de omständigheter som medför att Finansinspektionen ska 

återkalla ett kreditinstituts tillstånd, däribland om tillståndet gavs med ledning av falska 

uppgifter, se 15 kap. 3 § p. 7 LBF. De administrativa sanktionerna enligt direktivet har 

införlivats i 15 kap. LBF och förvisso existerade sanktionsavgifter sedan innan 

(”straffavgift”), emellertid kan ett bolag numera få betala tillbaka baserat på den vinst 

som erhållits eller kostnad som undvikits, se 15 kap. 8 § p. 2-3 LBF. Viktigt att komma 

ihåg är att det finns fler omständigheter som kan medföra sanktionsavgifter än tidigare.
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4.2.3 Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd 

 

Vid tidpunkten för prop. 2013/14:228 skrev det att vissa av de nya bestämmelserna 

kommer att meddelas via föreskrifter och inte i lag. De krav som avsågs var de nya 

kraven på styrelsen, verkställande direktör
 

och riskhanteringen.
213

 De relevanta 

föreskrifterna är de följande: finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1), föreskrifter om 

ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, 

riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:30) samt allmänna råd om ändring 

i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella 

företag (FFFS 2014:3).        

 Det kan till och börja med att nämnas att FFFS 2005:1 avser finansiella företag, 

där vissa slags bolag enligt 1 kap. 2 § FFFS 2005:1 inte ska tillämpa reglerna. I FFFS 

2005:1 ingår banker i de bolag som ska tillämpa reglerna. FFFS 2014:1 riktar sig 

däremot enbart till kreditinstitut och reglerna började gälla från och med 1 april 2014, 

varpå den kompletterades genom CRD IV:s krav på regler och därför har den ändrats 

genom FFFS 2014:30 för att införa de nya kraven. De relevanta förändringarna i FFFS 

2005:1 som har skett genom FFFS 2014:3 är små, detta beror på att förändringarna 

endast består i att exemplifiera vilka bolag som inte behöver tillämpa reglerna enligt 1 

kap. 2 § FFFS 2005:1, samt exempel på vilka risker som bör hanteras och kontrolleras 

enligt 4 kap. 1 § FFFS 2005:1.        

 Den aktuella versionen av FFFS 2014:1 är indelad i tio kapitel och 

riskhanteringen samt risker i övrigt har en prominent roll i författningen. 2 kap. 1 p. 1 § 

FFFS 2014:1 har stora likheter med 6 kap. 3 § LBF. De båda två bestämmelserna avser 

ett bolags organisationsstruktur och hur den måste kunna överblickas på ett effektivt sätt 

(av Finansinspektionen). I övrigt finns det likheter avseende rapportering, riktlinjer, 

beslutsrutiner m.m. med vissa andra bestämmelser, se 2 kap. 1 § p. 2-9 FFFS 2014:1, 3 

kap. 1 § FFFS 2005:1 och 6 kap. 5 § LBF. Vad gäller styrelsens ansvar föreskrivs i 6 

kap. 4 b § LBF att styrelsens ansvarar för kreditinstitutets soliditet, riskhantering och 

organisationsstrukturen. Jämfört med styrelsens ansvar och uppgifter som föreskrivs i 2 

kap. 1 § FFFS 2005:1, har de nya reglerna i 3 kap. 1-4 §§ FFFS 2014:1 medfört att 

styrelsen har fått ett större ansvar samt fler uppgifter att hantera. För att sammanfatta 

förändringarna kan man beskriva det som att styrelsen och dess ledamöter måste beakta 

risker i större utsträckning än tidigare (3 kap. 1 § FFFS 2014:1), vara mer insatta i 
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bolagets verksamhet och struktur för att dessa ska fungera väl med bolagets beslutade 

strategier (3 kap. 2 § FFFS 2014:1) samt utvärdera de interna reglerna och 

riskhanteringen (3 kap. 3-4 §§ FFFS 2014:1). 3 kap. 4 § FFFS 2005:1 innehåller en 

regel om att god intern kontroll kan uppnås genom att fördela ansvar och arbete så att 

risken för intressekonflikter undviks. I 4 kap. FFFS 2014:1 behandlas intressekonflikter 

utförligare och med krav på att bolaget har interna regler för att hantera 

intressekonflikter i verksamheten (4 kap. 4 § FFFS 2014:1).    

 Förvisso exemplifierar de nya reglerna på ett mer utförligt sätt vad som 

förväntas av kreditinstitut än de tidigare reglerna i FFFS 2005:1 och LBF, däremot finns 

det vissa bestämmelser som saknar tidigare motsvarigheter. Numera krävs det att 

kreditinstituten tar fram policies för att främja mångfald i styrelserna enligt 2 kap. 13 § 

FFFS 2014:1. Vad som avses med främja mångfald torde av den lexikaliska läsningen 

av ordet främja, innebära att policyn ska försöka leda till en diversifierad 

sammansättning. Däremot förklaras inte om det måste uppnås vissa konkreta resultat i 

detta avseende. 5 kap. FFFS 2014:1 behandlar riskhantering under en rad underrubriker, 

men enligt mig är de främsta nyheterna att bolagen ska beakta sin riskkultur och bolaget 

ska även skapa en återhämtningsplan som kan användas vid en kraftig finansiell 

försämring. Emellertid är den största nyheten införandet av ett riskutskott, som ska 

bestå av ledamöter i styrelsen som inte ingår i bolagets verkställande ledning, se 5 kap. 

13 § FFFS 2014:1. Sedan tidigare finns det föreskrifter om funktioner för riskkontroll, 

regelefterlevnad och internrevision. 4-6 kap. FFFS 2005:1 liknar de nya reglerna i 7-9 

kap. FFFs 2014:1. Det framhävs tydligare i de nya reglerna att dessa funktioner ska 

införlivas i bolagets verksamhet (se t.ex. 7 kap. 3 §, 8 kap. 3 § och 9 kap. 5 § FFFS 

2014:1).  

 

     

4.3   Analys av EU-reformernas överensstämmelse med bolagsstyrningsteorierna  

 

De diskussioner som fördes i European Corporate Governance Forum innan EU-

kommissionen presenterade olika förslag till bolagsstyrningsåtgärder i grönböckerna, 

visade att många erfarna och kompetenta personer hade svårt att enas om vad som 

orsakade finanskrisen. Medan det ansågs svårt att precisera orsakerna och komma med 

förslag på lösningar i European Corporate Governance Forum hade EU-kommissionen 

desto lättare att ange orsaker och förslag på lösningar. De två grönböcker som 

presenterades av EU-kommissionen överlappade delvis varandra vad gäller deras 
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relevans för börsnoterade banker. Det stod dock klart att de ansåg att bristande 

bolagsstyrning var en stor faktor för finanskrisen och att den med anledning av detta, 

måste förbättras genom olika regler som ska förhindra nya kriser.   

 De förslag som togs fram och sedermera bifölls var CRD IV och CRR. 

Inledningsvis kan det noteras att i preambel (5) CRD IV klargörs det att direktivet utgör 

det grundläggande instrumentet för att fullborda den inre marknaden med hänsyn till 

etableringsfriheten för kreditinstitut samt friheten för kreditinstitut att tillhandahålla 

finansiella tjänster. Det förtjänar att uppmärksammas att EU-kommissionen vill 

harmonisera den inre marknaden med utgångspunkt i näringsrättsliga friheter. Den 

svenska lagstiftaren skrev i prop. 1995/96:173 att vid näringsrättslig reglering måste de 

olika intressena balanseras mot varandra. EU-kommissionen har inte gjort någon 

liknande avvägning i sin motivering. Detta kan enligt mig tolkas som att det viktigaste 

är att skapa gemensamma regler som ska säkerställa en väl fungerande inre marknad.
214

 

Det förefaller således enligt som att det inte är lika viktigt att ta hänsyn hur 

effektiviteten påverkas hos kreditinstituten av de nya reglerna eller andra mer 

långtgående konsekvenser som kan påverka marknaden i EU.    

 Syftet med direktivet och förordningen är enligt preambel (34) CRD IV att 

säkerställa att solvensen i instituten är tillräcklig. Om en kris skulle inträffa är tanken att 

detta kan hanteras i organiserade former, att de negativa effekterna för den reella 

ekonomin begränsas och att man undviker att skattebetalarna måste ingripa. Detta måste 

enligt mig ses som ett uttryck för att kreditinstitutens verksamhet måste drivas under 

sådana former att man minskar exponeringen för att samhällsekonomin påverkas 

negativt av att kreditinstitut hamnar i ekonomiska svårigheter. Därmed klargör EU-

kommissionen att skattebetalarna är en väldigt viktig intressent till kreditinstitut – vilket 

skulle innebära att stakeholder-teorin har manifesterats i de nya reformerna. Detta är 

förvisso inte nytt för svensk del då den svenska regleringen för kreditinstitut har både i 

lagtext, föreskrifter och förarbeten accentuerat vikten av samhällets roll för banker och 

tvärtom. Mycket av kritiken av den bristande bolagsstyrningen har riktats mot ledningen 

i kreditinstitut. I preambel (35) CRD IV skrivs det att administrativa sanktioner och 

andra administrativa åtgärder ska användas för att säkerställa att direktivet åtlyds av de 

som kontrollerar ett instituts affärsverksamhet och av styrelseledamöterna. Att dessa 

sanktioner i många fall kan bli så pass tunga att det närmar sig en straffrättslig åtgärd,
215
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 Jfr Preambel (6) och (13) CRD IV. 
215

 Visserligen är de administrativa sanktioner och administrativa åtgärderna inte några straffrättsliga 

åtgärder – jfr preambel (42) som föreskriver att direktivet inte bör påverka tillämpningen av bestämmelser 

om straffrättsliga påföljder i medlemsstaternas lagstiftning – dock kan det diskuteras om en sanktionsav-
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innebär att EU-kommissionen vill minska bolagsstyrningsproblemen med att införa 

kraftfulla påföljder vid bristande bolagsstyrning. Enligt mig är det ett sätt för att hantera 

den agentproblematik som EU-kommissionen anser har funnits i kreditinstituten. De 

administrativa sanktionerna och andra administrativa åtgärderna ska ge agenten 

incitament att bete sig på ett sådant sätt som i slutändan gynnar samhällsekonomin. Om 

EU-kommissionen vill minska problemen genom hårda åtgärder kan det vara värt att 

beakta de motiv som har anförts för dessa sanktioner och åtgärder.  I detta spår följer 

även preambel (53) CRD IV. Där föreskrivs att det finns en koppling mellan brister i 

bolagsstyrning och ett risktagande som har varit överdrivet och oförsiktigt. Vid en 

läsning av preambel (53) och (54) CRD IV framkommer att dels ska reglerna för 

bolagsstyrning göras om till bindande regler istället för ”följ eller förklara”-regler, dels 

att bolagen inte har lyckats motverka dessa risker i tillräcklig grad och därför ska 

samhället införa hårdare krav på kontroll och riskhantering. Återigen framträder att 

motivet bakom många av reglerna är för att skydda samhället mot negativa följder från 

att kreditinstitut bedriver verksamhet.      

 De nya kraven i artikel 88 p. 1 CRD IV innebär att styrelsen ska förebygga 

intressekonflikter. Som det har nämnts i avsnitt 4.2.4 är detta enligt mig ett uttryck för 

stakeholder-teorin. Artikel 88 p. 1 CRD IV innebär att styrelsen ska försöka förebygga 

intressekonflikter, vilket som jag tidigare har framlagt, kan innebära problem för en 

styrelse. Det föreskrivs även i artikeln att ledningsorganet ska definiera, övervaka och 

ansvara för genomförandet av de styrningsformer som ska säkerställa en effektiv och 

ansvarsfull ledning av ett institut. De olika agent-principal-förhållanden som 

uppkommer i ett börsnoterat bolag är som sagt mellan tre parter.
216

 För svenskt 

vidkommande torde det inte innebära något nytt, därför att i ABL fastställs det att 

styrelsen är det bolagsorgan som har det övergripande ansvaret i bolaget samt ska 

övervaka bolagets verksamhet. Det kan ändå ses som ett uttryck för att den 

verkställande ledningen bör kontrolleras noggrant för att förhindra agentproblematiken 

som uppkommer mellan aktieägarna och den verkställande ledningen. Att låta ansvaret 

vila på styrelsen är naturligt om man betraktar att aktieägarna har lämnat över de 

uppgifterna som är hänförliga till övervakning, till styrelsen.  

 Att artikel 76 CRD IV som behandlar riskhantering inte torde innebära några 

nyheter för vad styrelsen ansvarar för, har jag tidigare skrivit i avsnitt 4.2.4. En 
                                                                                                                                                                          

gift på 50 miljoner kronor innebär en alltför hög summa för att enbart kunna kallas för administrativ 

sanktion. Straffrättsliga påföljder i det svenska rättssystemet resulterar inte alltid i fängelse utan kan inne-

bära böter som påföljd. Att bli tvungen att betala en väldigt hög summa pengar kan därför enligt min 

mening anses vara en form av straff.  
216

 Se mer i avsnitt 3.7.1. 
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intressant sak att nämna är emellertid att en av de risker som nämns är de som kan 

uppkomma till följd av det makroekonomiska klimat i vilket de verkar i förhållande till 

konjunkturcykelns olika faser, se artikel 76 p. 1 CRD IV. Följaktligen markerar artikeln 

att ett kreditinstitut måste vara medveten om de risker som finns i omvärlden. Återigen 

är detta förmodligen inget nytt under solen för ett börsnoterat bolag. Men det kan ses 

som en manifestation från EU:s sida om att finanskrisen inte är över och medlems-

staterna är inte skyddade mot framtida kriser. Sålunda måste sådana kriser kunna 

hanteras av bankerna. Motivet torde vara att uppmärksamma den samhällsekonomiska 

aspekten i bolagsstyrelserna, vilket skulle kunna ses som att samhället är en intressent 

vars intressen måste beaktas vid riskhanteringen. Sammanfattningsvis innebär artikeln 

att riskhanteringen har en hög prioritet och måste behandlas på ett omsorgsfullt vis. I 

doktrinen är uppfattningen den att agenten kan ha en för låg riskaptit jämfört med 

aktieägarna.
217

          

 Ett viktigt spörsmål i den här kontexten är att betrakta vad som är den optimala 

risknivån i en bank. Det ligger i sakens natur att riskhantering innefattar valet av vilken 

risknivå som ska anses acceptabel i bolag. Svaret på frågan torde vara beroende på 

vilken intressent man frågar. Det är tydligt att lagstiftaren avser för att hålla risknivån i 

kreditinstitut på en låg nivå. Som det har framgått av motiveringen till de nya reglerna 

är en låg risknivå något som eftersträvas för att undvika framtida kriser inom 

bankvärlden. För staten är det inte önskvärt att banker tar alltför stora risker, särskilt 

med tanke på moral hazard – staten garanterar bankkundernas insättningar och 

dessutom kan staten ibland vara tvungen att stödja krisande banker som anses vara 

systemviktiga. Därför skulle det kunna vara lockande för bankerna att ha en hög 

risknivå, de har vetskap om att de kan erhålla stöd om det går dåligt.
218

 För 

diversifierade aktieägare är det önskvärt att styrelsen och den verkställande ledningen 

har en högre riskaptit än så.
219

 Kontrollägare är däremot mindre riskbenägna än 

diversifierade aktieägare, detta följer av att vanligtvis har kontrollägare en större andel 

av deras egendomar knutna till bolaget.
220

 Således främjar agentteorin en högre risknivå 

som acceptabel än vad ett främjande av stakeholder-teorin skulle. Näringslivet bygger 

på risktagande – nya bolag startas och existerande bolag expanderar för att kunna skapa 

mer i vinst till sina ägare. Dessa moment innefattar risktagande eftersom vinstskapande 

                                                           
217

 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om agar- och koncernstyrning, s. 91. 

Se även Mülbert, a.a. s. 15. 
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 Jfr fallet med Nordbanken där svenska staten förvärvade 100 % av aktierna år 1992 efter nittiotalets 

finanskris. 
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 Jfr Mülbert, a.a. s. 17. 
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 Mülbert, a.a. s. 15. 
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inte är garanterat. Tvärtom kan förluster uppkomma om verksamheten inte är 

framgångsrik. Med detta sagt är det två olika intressenter vars intressen kolliderar med 

varandra. Om detta uppfattas som ett uttryck för god bolagsstyrning torde således vara 

avhängigt vilken bolagsstyrningsteori man uppfattar som bör äga företräde i det här 

fallet. Personligen tror jag att näringslivet främjas av risktagande, emellertid bör man 

beakta bankernas särskilda betydelse för samhällsekonomin. Därmed bör deras risknivå 

enligt mig vara något lägre än icke-finansiella bolags risknivå, däremot bör inte 

risknivån vara alltför låg eftersom detta kan drabba samhällsekonomin i form av 

minskade utlåningar till privatpersoner och bolag i behov av kapital. 

 En fråga som har ägnats mycket utrymme i både grönböckerna och direktivet är 

sammansättningen hos styrelsen. Även om det inte finns ett krav på en minsta andel av 

det minst representerade könet i styrelsen, lär sådana krav kunna införas via lagstiftning 

om inte bolagen själva åtgärdar detta. Syftet med att ha krav på mångfaldspolicy lär 

vara att de ska ge effekt och minska gapet mellan andelen av respektive kön i styrelsen. 

Artikel 91 p. 10 CRD IV är sålunda också en sorts manifestation om att kreditinstituten 

inte är isolerade från samhället utan måste beakta samhällets värderingar om t.ex. 

jämlikhet mellan könen. Det främsta motargumentet mot liknande krav på styrelsens 

sammansättning kan ses som en inskränkning av aktieägarnas bestämmanderätt, dvs. 

rätten att utse styrelseledamöterna i bolagen de äger. Med detta i beaktning kan krav på 

jämlikhet jämföras med uttalandet i prop. 1995/96:173, där det finns olika värderingar 

att väga mot varandra gällande lagstiftning som begränsar bestämmanderätten för 

ägarna i deras bolag.
221

 Med ett sådant synsätt kan man uppställa ägarnas bestämmande-

rätt på ena sidan och på andra sidan ställs samhället och dess krav på jämlik 

representation i bolagens styrelser. Medan det förra synsättet representerar agentteorin 

där ägarna utser agenter i sina bolag, är det senare synsättet en begränsning av vilka 

agenter som får utses. Därmed är det rimligt att se samhällets krav som en intressent 

vars intresse också ska få bäring i det område som egentligen främst berör aktieägarna 

själva. Angående om detta kan anses vara i linje med vad som uppfattas som god 

bolagsstyrning kan sökas ledning i hur bolag med jämnare könsfördelning fungerar. Det 

finns studier som visar på korrelans mellan hur bra ett företag presterar och andelen 

kvinnliga styrelseledamöter.
222

 Vidare kan man ur ett agentteoretiskt perspektiv betrakta 

att en mer diversifierad styrelse kan övervaka den verkställande ledningen bättre 
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 Se prop. 1995/96:173 s. 123. 
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 Jfr Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 251. Carter m.fl., The Diversity of 

Corporate Board Committees and Financial Performance,  s. 24. 
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eftersom styrelsens självständighet ökar med dess diversifiering.
223

 Emellertid innebär 

de nya kraven på styrelseledamöternas förmåga att övervaka den verkställande 

ledningen enligt artikel 91 p. 8 CRD IV att argumentet om bättre övervakning har en 

minskad betydelse. Oavsett styrelsens sammansättning måste styrelseledamöterna 

övervaka på ett effektivt sätt för att inte riskera att bli utsatta för sanktioner som 

eventuellt skulle följa vid bristande övervakning. Sammantaget kan agentteorin erbjuda 

både för- och motargument för den nya regeln. Stakeholder-teorin kan förklara varför 

man bör beakta samhällets krav på ökad jämställdhet inom aktiemarknadsbolagens 

styrelser. Den åsikt jag själv företräder är att det vore lämpligt att bevara själv-

bestämmanderätten i den mån det är möjligt, samtidigt bör jämlikhet eftersträvas. 

Förhoppningsvis kan bolagen själva uppnå en nivå som är i linje med samhällets 

förväntningar på bolagsstyrelser och därmed undvika eventuella ytterligare regleringar i 

form av kvoteringsregler. Kvoteringsregler kan nämligen vara olämpliga i vissa fall där 

bolagen kan behöva göra motiverade avsteg, t.ex. bristande ekonomiska förutsättningar 

för att rekrytera nya styrelseledamöter eller att man är i behov av en viss sorts 

kompetens för att komplettera styrelsens samlade kompetens sedan tidigare. Alternativt 

skulle kvoteringsregler kunna vara utformade för att kunna tillåta sådana motiverade 

undantag, i likhet med kodens punkt 4.1. 

 Artikel 91 p. 8 CRD IV ställer höga krav på varje styrelseledamots förmåga att 

kontrollera och övervaka vad den verkställande ledningen fattar för beslut. Detta kan ses 

som det agent-principal-förhållande som uppkommer mellan styrelsen och den 

verkställande ledningen. Enligt agentteorin finns det anledning till att övervaka agenten 

från principalens sida – i det här fallet blir övervakningen tvåriktad. Dels vill 

aktieägarna övervaka den verkställande ledningen, dels vill styrelsen övervaka den 

verkställande ledningen.
224

 Hur pass mycket resurser som ska läggas ned på att 

övervaka kan också diskuteras. De krav som stadgas i artikel 91 p. 8 CRD IV borde 

innebära att styrelseledamöterna kan behöva lägga ned så pass mycket tid och resurser 

på att övervaka att styrelsens arbete i övrigt blir lidande. Den verkställande ledningen 

tar hand om den löpande förvaltningen i bolaget och detta innebär att det fattas beslut på 

löpande basis. En fråga som uppkommer är hur pass rimligt det är att förvänta sig att 

alla styrelseledamöter ska kunna bedöma och ifrågasätta den verkställande ledningens 

beslut och effektivt kontrollera och övervaka den verkställande ledningens 

beslutsfattande. Från ett agentteoretiskt perspektiv kan kravet ses som naturligt då det 
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 Carter m.fl., a.a. s. 7. 
224

 Jfr Eklund & Stattin, a.a. s. 166. 
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finns skäl till att övervaka, men om detta kommer att vara lämpligt som krav i praktiken 

är inte givet enligt mig.
225

 Det viktiga är det faktum att styrelsens förmåga att övervaka 

agenten som ska sköta den löpande verksamheten, har sanktionerats och ställer därför 

höga krav på övervakning från styrelsens sida. Enligt agentteorin är det inte realistiskt 

att kunna övervaka allting när det avser komplicerade arbetsuppgifter som utförs av den 

som ska övervakas. Detta i samband med att ett misslyckande kan leda till stränga 

sanktioner i enlighet med artiklarna 65 och 67 CRD IV, måste ses som en manifestation 

av att agentproblematiken avseende den verkställande ledningen ska minskas med hot 

om nästan drakoniska sanktioner för styrelsen. Då aktieägarna själva inte har haft 

liknande krav på styrelsen när den fullgör sina utgifter, är det möjligt att skönja att den 

nya regeln är ett uttryck för samhällets misstro mot att styrelsen ska kunna fullgöra sin 

övervakning.  
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5 Situationen efter regeländringarna 

 

5.1   Bolagsstyrningstrender  

 

Sedan 2005 ska alla börsnoterade bolag tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Koden 

utgör ett av många regelverk som svenska börsnoterade banker har att förhålla sig till 

avseende bolagsstyrning. Som det presenterades i avsnitt 3.7.1 är den svenska 

associationsrättsliga regleringen det som utgör grunden för regleringen av 

bolagsstyrning för börsnoterade banker i Sverige. Med tanke på att alla bolag inte styrs 

likadant bör reglernas funktion enligt mig vara att bilda ett ramverk. Således utgör 

reglerna ramarna för bolagsstyrning i bolag och man överlåter till bolagen själva att 

välja hur man ska agera inom dessa ramar. Man kan likna bolagsstyrningssystemet som 

en pyramid av olika nivåer på regleringen. Det som utgör botten av pyramiden är ABL 

som riktar sig till alla aktiebolag i Sverige och vars bestämmelser är utformade på ett 

generellt sätt.  Vidare har det även lagstiftats särskilda regler för kreditinstitut avseende 

hur de ska uppnå god bolagsstyrning. De särskilda reglerna för kreditinstitut har 

kompletterats av olika föreskrifter från Finansinspektionen. I samma tempo som 

regelpyramiden växer på höjden blir en sannolik effekt att detaljeringsnivån ökar. De 

regler som avser detaljer i ett bolags verksamhet är inte alltid enligt ”följ eller förklara”-

modellen utan kan vara i form av lagstiftning. Svernlövs resonemang om att bolagen 

förlorar flexibiliteten då bolagen tappar alternativet att ”förklara” ett avsteg från koden 

vid införandet av samma regler i form av lagstiftning, innebär  sannolikt att bolags-

styrningen kommer att bli alltmer likartad i kreditinstitut.
226

 Detta följer av att om 

bolagen är tvungna att följa regler om hur bolaget ska styras, samtidigt som dessa i 

många fall avser små detaljfrågor, då kan de inte i lika stor utsträckning välja hur de 

själva vill styra bolaget. En precisering av bolagsstyrningens ramar kan därför ha 

effekten att det blir ett för litet utrymme för bolagen själva att välja hur de ska styra sina 

bolag. Detta går stick i stäv med uppfattningen i doktrinen om att den bolagsstyrning 

som väljs efter genomtänkta beslut med anpassning efter den egna verksamheten är den 

mest effektiva.         

 Givet att det har utformats nya regler som har fyllt på denna regelpyramid är det 

intressant att försöka observera vilka trender som finns inom regleringen. För detta 

ändamål har jag tänkt jämföra de utgångspunkter som beskrevs i avsnitt 3.7 och 

uppbyggnaden av de nya reglerna som har presenterats i avsnitt 4.4. De grundläggande 
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förutsättningarna för bolaget har inte förändrats efter reformerna. Med detta avser jag att 

bolaget fortfarande bör anses fylla sin funktion som ”a nexus of contracts” och att 

aktiebolaget kan betraktas som ett standardkontrakt för bedrivandet av 

näringsverksamhet, som tillhandahålls av lagstiftaren. Onekligen har reformerna från 

EU medfört stora förändringar för kreditinstituts bolagsstyrning, emellertid har enbart 

kraven för bedrivandet av verksamhet förändrats, inte varför näringsverksamhet bedrivs 

i form av aktiebolag eller de tillhörande associationsrättsliga reglerna.  

 En annan likhet är att styrelsen alltjämt har det övergripande ansvaret för att 

övervaka och kontrollera bolagets verksamhet, medan den verkställande ledningen 

sköter om den löpande verksamheten. Min uppfattning är att bevekelsegrunderna för att 

övervaka den verkställande ledningen är olika beroende på vilken bolagsstyrningsteori 

man tillskriver som viktigast. Enligt agentteorin bör övervakning ske på basis av att 

agentens intressen skiljer sig från principalens. Stakeholder-teorin innefattar att 

övervakning ska ske även av andra skäl, t.ex. att undvika finansiella kriser och därmed 

skydda staten och samhällets intressen. Dessa motiv fanns sedan innan i den särskilda 

regleringen för banker i LBF.
227

 Motivet att skydda samhället från nya ekonomiska 

kriser genom att stärka bankernas soliditet har accentuerats med de nya reglerna, vilket 

märks redan i preambel (34) CRD IV – där stadgas att syftet med direktivet och 

förordningen är att säkerställa att solvensen i instituten är tillräcklig. Detta syfte 

återfinns sedan i regeln om övervakning av den verkställande ledningen, artikel 91 p. 8 

CRD IV. Övervakning av den verkställande ledningen ska fortsättningsvis ske, fast med 

ökade krav på styrelsen, vilket manifesteras i att de kan bli ansvariga för att inte ha 

ifrågasatt den verkställande ledningens beslut. Reglerna beträffande oberoende styrelse-

ledamöter betraktas i doktrinen som ett uttryck för agentteorin, eftersom oberoende 

styrelseledamöter förutsätts kunna tillvarata aktieägarnas intresse på ett bättre sätt än en 

styrelseledamot som inte är oberoende. De nya reglerna om begränsning av antalet 

uppdrag för styrelseledamöter i kreditinstitut är även den ett uttryck för agentteorin. En 

agent som har ett fåtal uppdrag kan enligt mig förväntas ägna mer tid åt de få uppdrag 

agenten har, än om vederbörande hade en mängd av uppdrag. Visserligen är inte tiden 

som läggs ned på uppdrag en funktion av hur pass bra agenten agerar med beaktande av 

aktieägarnas intressen. Däremot kräver de nya reglerna om övervakning att mer tid 

ägnas åt att övervaka den verkställande ledningen, speciellt med tanke på att sanktioner 

kan inträffa vid dålig övervakning. Vidare är det även ett uttryck för stakeholder-teorin 

eftersom samhället vill att övervakningen ska ske på ett mer noggrant sätt än tidigare, 
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vilket kan antas leda till att den verkställande ledningen inte kan företa opportunistiska 

beslut i samma utsträckning som tidigare.      

 Ett återkommande tema med både de tidigare svenska reglerna och EU:s nya 

regler avseende banker är att stakeholder-teorin har ett starkt fäste. Emellertid har de 

nya reglerna manifesterat detta ännu tydligare. En övergripande frågeställning är vems 

intressen som väger tyngst i kreditinstitut. I takt med fler regler kan jag observera att 

aktieägarnas intressen inte är lika viktiga som samhällets längre, åtminstone betonas 

samhällets intressen i fler sammanhang. Detta i samband med de nya reglerna om 

förebyggande av intressekonflikter, minskade risknivåer, krav på insikt hos styrelse-

ledamöterna, begränsning av valet av styrelseledamöter är alla exempel på den här 

utvecklingen enligt mig. Således har agentteorin en grundläggande betydelse för hur 

verksamheten bedrivs i bolag och varför den bedrivs i bolag. Men i takt med 

regelpyramidens tillväxt observerar jag att lagstiftaren tar sig friheter att införa nya krav 

på styrelsen, den verkställande ledningen och även aktieägarna. Många av kraven kan 

härledas ur stakeholder-teorin och att bolagens verksamhet är viktigt för samhället och 

därför ska samhället ha sitt att säga i bolagen. Nachemson-Ekwall skriver att EU:s 

arbete inom bolagsstyrning fokuseras bland annat på aktieägarna, som har blivit en av 

många intressenter vid sidan av bland annat samhället. Vidare innebär detta enligt 

Nachemson-Ekwall att långsiktighet prioriteras framför kortsiktighet.
228

 Detta kan enligt 

mig ses som en politisering av den bolagsrätt som finns i Sverige och särskilt den som 

berör bolagsstyrningen. I nästa avsnitt ska det diskuteras vad de nya reglerna får för 

effekter ur ett rättspolitiskt perspektiv.  

 

 

5.2   Rättspolitisk diskussion 

 

5.2.1 Harmonisering av regelverk 

 

De tidigare kapitlen har redogjort för det svenska bolagsstyrningssystemet innan de nya 

reformerna trädde i kraft och vad de nya reformerna innefattar. De trender som har varit 

rådande inom bolagsstyrningsområdet är bland annat den övergripande trenden om 

harmonisering av bolagsstyrningsreglerna inom EU. Här nedan ska en diskussion föras 

om vad harmoniseringen kan medföra för både banker och samhället.  

 Det svenska kollegiet för svensk bolagsstyrning var negativt inställda i sina 
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framställningar när de tillfrågades om vad de ansåg om de förslag som presenterades i 

grönboken och även därefter när förslagen på CRD IV och CRR presenterades. 

Kollegiets uppfattning är att det är bättre om reglering av bolagsstyrning sker via 

principbaserade regler, än via lagstiftning.
229

 Jag har lätt att instämma i kollegiets kritik 

mot de nya förslagen pga. det finns svårigheter med att finna lösningar på problem med 

detaljerade regler som fungerar för alla bolagsstyrningsmodeller i EU. Ett av problemen 

med att inte tillämpa ”följ eller förklara”-modellen framför lagstiftning är att 

lagstiftning enbart passar vissa sorters bolag, samt att det förhindrar bolagens möjlighet 

att förändra sin bolagsstyrning som de annars kan göra med ”följ eller förklara”.
230

 

Svernlöv skriver att när ett bolag inte längre kan ”förklara” ett avsteg utan att regeln blir 

obligatorisk, försvinner flexibiliteten med att själv kunna göra genomtänkta beslut och 

därmed t.ex. välja att inte ”följa” utan att ”förklara”. Stattins uppfattning är att 

lagstiftning inte är det bästa verktyget för att skapa en god corporate governance; 

aktieägarna och bolagsorganen har uppgifter som inte brukar eller ens kan regleras i 

lag.
231

 Således verkar problemet vara tvådelat: dels är inte lagstiftning det mest lämpade 

verktyget för att reglera om bolagsstyrning, dels kan gemensamma regler vara olämpligt 

när bolagsstyrningsmodellerna är olika inom EU. Vilka argument finns det för att införa 

bolagsstyrningsregler via lag? Ett argument kan vara att även om grundaren av ett bolag 

i mångt och mycket kan sköta om bolagsstyrningsfrågorna, är tendensen att reglerna 

som grundaren inför inte kommer att vara de mest effektiva med anledning av att de inte 

kan samla alla till förhandlingsbordet och genomföra de regler som är mest effektiva ur 

bolagsstyrningssynpunkt.
232

 Ett annat argument är att om effektiva regler faktiskt skapas 

vid grundandet av bolaget, kan aktieägarna vilja ändra reglerna en tid därefter. Om 

ägandet är spritt i bolaget kan det bli svårt för aktieägarna att genomföra en förändring 

av reglerna. Dessa två argument har emellertid inte samma tyngd beträffande att införa 

reglerna via lagstiftning istället för i bolagsstyrningskoder. Ovanstående argument är har 

större tyngd när det avser regler som tar sikte på bolagets grundläggande funktioner och 

organisation. Frågor som är av mer detaljerad art anser jag främjas av att ha en 

möjlighet att kunna göra avsteg ifrån, eftersom detaljregleringar inte träffar rätt för alla 

bolag. Eftersom reglerna som presenterats av EU inte har berört aktiebolagets 

grundläggande funktioner eller organisation, utan reglerar detaljer i bolagsstyrningen, 

finns det fler argument som talar för att införa reglerna via bolagsstyrningskoder. 
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 Ett problem med harmonisering är hur gemensamma regler ska utformas. Vid 

utformningen torde det vara viktigt att beakta olika nationella särdrag.
233

 Som det har 

konstaterats är den anglosaxiska modellen uppbyggd kring spritt ägande, medan den 

kontinentaleuropeiska bygger på starka aktieägare. Det finns skillnader i hur 

bolagsorganen är uppbyggda och vilka befogenheter de tilldelas.
234

 En risk med att ta 

fram gemensamma regler är att de svårligen kan passa alla medlemsstaters tidigare 

bolagsstyrningssystem. Om reglerna ska beakta de olika nationella särdragen inom varje 

medlemsstat riskerar reglerna att bli uddlösa eller att de blir svåra att tillämpa pga. en 

för vag utformning. De nya reglerna inom bolagsstyrning har ställt krav på alla 

medlemsstater att ändra sina tidigare regler för att de nya reglerna ska få genomslag i 

nationell rätt. Det finns inte riktigt vid skrivande stund någon utförlig analys av hur de 

nya reglerna har påverkat de olika medlemsstaterna sedan reglernas ikraftträdande. Det 

är ändå lätt att tänka sig att EU:s recept om att en bolagsstyrning utgör god 

bolagsstyrning för alla medlemsstater inte är särskilt troligt. Tidigare regler som 

infördes i Sverige via EU försämrade i vissa fall regelverket enligt Eklund och 

Stattin.
235

 Det är enligt mig tänkbart att detta kommer bli fallet för vissa medlemsstater 

som följd av ikraftträdandet av CRD IV och CRR. En bättre lösning hade varit att införa 

de nya reglerna i bolagsstyrningskoderna för att på så vis eftersträva bättre 

bolagsstyrning när det är lämpligt, men med möjlighet att göra avsteg för de bolag vars 

bolagsstyrning inte medför ett behov av strängare regler. 

 

 

5.2.2 Konkurrenskraft  

 

I avsnitt 5.2.1 kritiserades EU:s lösning med att införa bolagsstyrningsregler i form av 

lagstiftning, dvs. genom direktiv och förordning. Den modell som EU har tagit fram är 

inte anpassningsbar efter de nationella särdragen utan förväntas tillämpas av alla 

medlemsstater. Personligen tror jag att detta får digra konsekvenser, särskilt när EU 

eftersträvar en förbättring av bolagsstyrning inom banker i EU. En uppfattning som 

finns hos både näringslivet och utanför densamma, är att det är viktigt att bolag hanteras 

med god bolagsstyrning. Anledningen till detta är att bra bolagsstyrning behövs för att 

bolagen ska vara konkurrenskraftiga och detta får antas påverka välfärden i samhället på 
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ett positivt sätt.
236

 God bolagsstyrning antas i doktrinen bäst uppnås genom att varje 

enskilt bolag tar ställning till hur de ska styras efter de särskilda omständigheterna för 

varje bolags räkning. De nya reglerna som påverkar vad god bolagsstyrning enligt 

lagstiftaren, innebär att flexibiliteten har försvunnit och därmed kan inte genomtänka 

val genomföras på samma sätt. Som det tidigare har noterats är trenden att 

bolagsstyrningssystemet utökas med nya regler, som ofta är alltför detaljerade för att 

bidra till god bolagsstyrning. En del regler kan även förväntas minska incitamenten till 

att bedriva näringsverksamhet inom EU.      

 När krav på styrelsen införs med hot om administrativa sanktioner och 

administrativa åtgärder införs, då är meddelandet från lagstiftaren tydligt: bedriv er 

verksamhet enligt vår uppfattning om bolagsstyrning eller var beredd att ta 

konsekvenserna. Min personliga uppfattning är att hot om bestraffning inte ökar viljan 

att bedriva näringsverksamhet. Enligt Sandström har marknadskrafternas expansion 

medfört att den enskilda staten har fått mindre svängrum för att reglera.
237

 Nutiden 

präglas nämligen av man försöker sänka transaktionskostnaderna. Utgår man från 

Coases och Williamsons teorier om transaktionskostnader är dessa av väsentlig 

betydelse för att man väljer att starta ett bolag istället för att sköta det via externa 

kontrakt.
238

 Således lär detta kunna användas som en form av konkurrensmedel mellan 

stater, dvs. att sänka transaktionskostnaderna för att locka till sig investerare och 

företagare. Det är helt enkelt svårt för en enskild stat att stifta lagar på det här området 

utan att beakta hur det ser ut i omvärlden. Därför torde – som Sandström anför – den 

enskilda statens möjlighet att stifta lagar på det här området vara begränsad i praktiken. 

Emellertid betonar Sandström att det är den enskilda statens möjligheter som har 

begränsats. En större grupp av stater eller stora ekonomier, exempelvis EU respektive 

USA, borde enligt mig ha andra möjligheter eftersom de är viktiga aktörer inom 

världsekonomin. Däremot är det också symptomatiskt att västvärlden har problem med 

att skapa förutsättningar för näringslivet, särskilt de staterna med höga skatter och 

utvecklad välfärd.
239

 Det är definitivt lättare för den moderna tidens tillväxtländer som 

t.ex. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina att konkurrera då de länderna inte har en lika 

stort skyldighet för deras medborgares välfärd. Ett dilemma med hårdare regler är att det 

kan förskjuta investerare åt de länder där det finns hög tillväxt, mindre byråkrati och 

lägre krav på bolaget i olika aspekter, t.ex. bolagsstyrning och miljöfrågor. Det finns en 
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trend inom EU att införa hårdare regler inom bolagsstyrning, dessutom införs det regler 

som inte alltid angriper verkliga problem.
240

 Det finns enligt mig anledning till att vara 

orolig inför eventualiteten att medlemsstaternas konkurrenskraft kan försvagas i 

jämförelse med de expanderande ekonomierna som nämndes tidigare.  

 Ser man till individerna som arbetar som styrelseledamot finns det även där 

anledning att vara orolig för vad konsekvenserna kan bli. Precis som Enriques och 

Zetzsche skriver, är det troligt att styrelseledamöter kommer att bli mer försiktiga i sina 

roller och kan även förväntas vilja ha garantier för att ens vilja ta på sig uppdraget. En 

överdriven försiktighet kan enligt mig jämföras med när det fanns ett personligt ansvar 

för tjänstemän, vilket ledde till att tjänstemännen tecknade försäkringar för sin 

tjänsteutövning. Begränsningen av antalet uppdrag kan även minska kompetensen i 

vissa bolag som tidigare har varit beroende av styrelseledamöter med både kompetens 

och erfarenhet. När dessa styrelseledamöter inte kan ta på sig mer än ett visst antal 

styrelseuppdrag, kan det förmodligen leda till att dessa styrelseledamöter väljer att sitta i 

större bolag framför mindre bolag. Detta påverkar inte enbart kreditinstitut utan även 

andra börsnoterade bolag där styrelseledamöter har uppdrag i ett kreditinstitut. Å andra 

sidan är det tänkbart att styrelseledamöter med flera uppdrag lämnar sina uppdrag i 

kreditinstitut och väljer att enbart ta uppdrag i icke-finansiella bolag.  

 Sammantaget finns det anledning för att vara bekymrad över de konsekvenser 

som kan följa av de nya reglernas införande i svensk rätt. En fråga som uppkommer är 

om de nya reglerna – som jag betraktar som alltför långtgående och ett resultat av 

politisk klåfingrighet – kommer att kunna förebygga nya kriser likt finanskrisen? Det är 

enligt mig rimligt att förvänta sig goda resultat om reglerna kan förväntas begränsa 

incitamentet för att bedriva näringsverksamhet i banker inom hela EU. En jämförelse 

med regleringen av bolagsstyrningen i USA efter Enron-skandalen påvisar att reglerna 

inte uppnådde sitt syfte. Det visade det sig att investerarnas förtroende och vilja att 

investera minskade påtagligt efter skandalen.
241

 Därefter följde det att lagstiftaren tog på 

sig ansvaret för att återupprätta förtroendet genom att stifta hårdare lagar.
242

 Svernlöv 

menar dock att de nya regler som godkändes av kongressen i USA inte var nödvändig 

för att återställa investerarnas förtroende.
243

 Således infördes hårdare krav på 

bolagsstyrning utan att själva syftet bakom reglerna uppnåddes. Vid besvarandet av 

frågan om regler kan förebygga nya kriser kan det noteras att finanskrisen var en global 
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företeelse, som drabbade västvärlden hårdare än andra delar. Det kan verka rimligt vid 

en första anblick att införa åtgärder i de krisdrabbade länderna för att förhindra nya 

kriser. Emellertid ifrågasätter jag om det kanske inte skyddar till fullo eftersom om en 

ny kris påbörjas utanför EU-området kan banker inom EU ändå påverkas av detta. 

Banker är trots allt sammankopplade med varandra på ett sätt som inte är vanligt för 

icke-finansiella bolag.
244

 En positiv förändring som finns med reglerna är att de nya 

kapitalkraven kommer att göra bankerna mer motståndskraftiga vid eventuella kriser. 

Reglerna kommer med stor sannolikhet att göra det svårare för bolag att missköta sina 

bolag, t.ex. innebär de nya reglerna om riskhantering att risknivåerna kommer att sjunka 

i kreditinstituten. Ett problem är vad ”kostnaden” blir för att säkerställa att ett fåtal 

bolag inte ska kunna missköta sin bolagsstyrning. Således kan man inte räkna med att 

kriser inte kommer att kunna inträffa igen, däremot kan man räkna med att det kommer 

finnas färre banker och styrelseledamöter om en ny kris väl inträffar.  
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6 Sammanfattning 

 

Bolagsstyrning är ett angeläget diskussionsämne efter finanskrisen, särskilt beträffande 

hur en god bolagsstyrning kan uppnås i banker. Det råder konsensus om att god 

bolagsstyrning är av högsta betydelse för näringslivet och även övriga delar av 

samhället. Emellertid skiljer sig uppfattningarna om hur man på bästa sätt ska uppnå 

detta.           

 I uppsatsen har de viktigaste bolagsstyrningsteorierna behandlats. Agentteorin 

tar sikte på relationen mellan principalen och agenten samt de problem som uppkommer 

inom den relationen. Principalen har ett intresse av att övervaka agenten för att 

tillförsäkra sig att agenten utför uppdraget i enlighet med principalens intressen. 

Agenten har däremot intressen som skiljer sig från principalens intressen. I den 

aktiemarknadsrättsliga kontexten betraktas aktieägarna som principaler i förhållande till 

styrelsen respektive verkställande direktören. Dessutom betraktas styrelsen som en 

principal i förhållande till verkställande direktören. Nära relaterad till agentteorin är 

teorin om separation av ägande och kontroll. Den teorin förklarar agentproblematiken i 

de moderna aktiebolagen där ägandet och kontrollen av bolaget har separerats. Teorin 

utvecklades i USA genom att studera följden av spritt aktieägande. I Sverige finns det 

kontrollägare som engagerar sig i bolagets styrelse, vilket är ovanligt i USA där den 

verkställande ledningens makt är stor. Separation av ägande och kontroll kräver 

särskilda kontrollprocesser för att förhindra att beslutsmakarna i bolaget beslutar på ett 

sådant sätt som strider mot aktieägarnas intressen. Transaktionskostnadsekonomi är en 

teori som erbjuder en förklaring till varför bolag existerar. I princip bedrivs verksamhet i 

form av bolag pga. transaktionskostnaderna blir mindre än om verksamheten bedrivs via 

externa kontrakt. Stakeholder-teori innebär att aktieägare inte betraktas som den enda 

intressen i förhållande till bolaget. Istället anses ett bolag ha många intressenter vars 

intressen bör beaktas av ledningen.       

 Det svenska bolagsstyrningssystemet innehåller både allmänna regler för 

aktiebolag och särskilda regler för banker. Utöver detta finns det även särskilda 

regelverk för börsnoterade bolag. ABL innehåller de grundläggande reglerna för 

aktiebolag och ur ett bolagsstyrningsperspektiv finns det viktigaste reglerna för 

bolagsorganen i ABL. LBF är en särskild lag riktad mot banker i Sverige. LBF 

innehåller många olika bolagsstyrningsregler för banker. Syftet med LBF:s 

bolagsstyrningsregler är att skapa väl fungerande banker och framför allt att soliditeten 

hos dessa banker är tillräcklig. En annan del av det svenska bolagsstyrningssystemet 
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utgörs av vad som kallas för den svenska modellen för bolagsstyrning. I och med att de 

börsnoterade bolagen under en lång tid oftast haft en kontrollägare, betraktas detta som 

normaltillståndet. Reglerna i ABL syftar till att främja aktiva ägare som tar ansvar för 

bolaget genom att engagera sig i bolagets styrelse. Beträffande självreglering finns de 

viktigaste reglerna i koden och regelverk för emittenter. Av dessa två är koden den 

viktigaste eftersom koden har haft ett stort inflytande om vad som utgör god 

bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Koden bygger på ”följ eller förklara”-modellen, 

vilket innebär att börsnoterade bolag kan göra avsteg från reglerna om de motiverar 

varför de har valt att göra det.       

 Analysen av det svenska bolagsstyrningssystemet har visat att den är uppbyggd 

av olika teorier. Särskilt agentteorin kommer till uttryck i de grundläggande reglerna 

som finns i ABL. Stakeholder-teorin kommer däremot till uttryck främst i de regler som 

särskilt riktar sig till banker.        

 De nya reformerna från EU syftar till att återskapa både förtroendet till den inre 

marknaden och stabiliteten i det finansiella systemet. Reformerna har dock kritiserats av 

både näringslivet och akademin för att vara alltför långtgående. Kritiken noterades 

redan innan införandet av reformerna. T.ex. kritiserades förslagen om styrelsen 

sammansättning som presenterades i grönböckerna av EU-kommissionen. Många av 

förslagen från grönböckerna återfinns emellertid i CRD IV och CRR. De nya reglerna 

måste betraktas som stränga mot styrelsen i börsnoterade banker eftersom det ställs 

höga krav och samtidigt kan styrelseledamöterna och bankerna bli föremål för 

administrativa sanktioner och administrativa åtgärder om de inte följer de nya reglerna.

 Uppbyggnaden av de nya reglerna utmärks av stakeholder-teorins närvaro. Detta 

är överensstämmande med tidigare bankregler i Sverige som också var uttryck för 

stakeholder-teorin. Detta ligger väl i linje med bankverksamhetens särskilda natur enär 

samhället har ett befogat intresse av att ställa krav på bankerna. Dock har de nya 

reglerna förskjutit aktieägarna som den viktigaste intressenten medan samhällets 

intressen har fått alltför stort utrymme enligt mig.     

 Trenden inom bolagsstyrningsområdet kan sägas bestå av flera aspekter. En 

aspekt är att bolagsstyrningen blir alltmer reglerad i form av detaljregleringar. En annan 

aspekt är att bolagsstyrningen har blivit allt viktigare och detta märks genom att det har 

införts många nya regler för bolagsstyrning i banker. En tredje aspekt är att reglerna 

skapas på EU-nivå istället för nationell nivå, vilket kan medföra svårigheter då 

bolagsstyrningen är väldigt olika inom EU.      

 Följderna av de nya reglerna kan bli digra. Med detta avses främst 
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samhällsekonomiska aspekter som konkurrenskraft och bankers möjlighet att locka till 

sig kompetenta styrelseledamöter.  Vad som kommer att hända är inte skrivet i sten, men 

det finns anledning till att vara orolig för risken att EU:s konkurrenskraft tappar mot de 

nya expansiva ekonomiernas som t.ex. Kina. Vidare kan det ifrågasättas om de nya 

reglerna verkligen kommer att förebygga nya finanskriser inom EU. Avslutningsvis är 

min bedömning att de nya reglerna inte kommer att förbättra bolagsstyrningen inom EU 

utan istället leda till en försämrad bolagsstyrning pga. alltför detaljerade regler och 

dessutom alldeles för stränga mot bankerna. 
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