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Syfte:  Syftet med studien är att beskriva vilka handlingsalternativ 

institutionella placerare i Sverige har som ägare och vilka alternativ de 
väljer samt att diskutera centrala drivkrafter som kan förklara deras 
agerande. 

 
Ett övergripande syfte med studien är att fördjupa befintliga teorier på 
området och att bidra med aktuellt empiriskt material. 

 
Metod:  Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats. Primärt använder vi 

en kvalitativ metod som kompletteras med en kvantitativ metod. 
Kombinationen av de båda ger oss möjlighet att mäta, beskriva och 
förklara de institutionella placerarnas faktiska agerande och 
drivkrafterna bakom deras agerande. Utifrån fem antaganden skapar vi 
en modell som syftar till att beskriva och förklara centrala drivkrafter 
som påverkar de institutionella placerarnas agerande.  

 
Slutsatser: Vår studie visar bl.a. att de institutionella placerarnas ägarstyrning har 

förändrats. De institutionella placerarna har under de senaste 20 åren 
gått från att använda exit som ägarstyrningsmekanism till att idag 
använda voice i ökad utsträckning. Vidare visar vår studie att att nya 
former av voice fått ökad betydelse och att institutionernas användande 
av voice är beroende av deras storlek - stora institutioner tycks ha 
betydligt bättre kapacitet att använda voice. Även storleken på 
innehavet, både i förhållande till övriga aktieägare i portföljbolaget och 
i förhållande till övriga innehav i den egna portföljen, påverkar 
institutionens användande av exit och voice. 

 
Nyckelord:  Corporate governance, ägarstyrning, institutionella placerare, 

fondbolag, försäkringsbolag, AP-fonder, exit, voice. 
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1 Inledning 

1.1 Inledande diskussion 

Det institutionella aktieägandet har de senaste årtiondena vuxit kraftigt, både i Sverige och 
utomlands. Idag utgör det institutionella ägandet 85 procent av Stockholmsbörsen. Vi anser 
att institutionernas stora ägarandel motiverar en analys av dessa ägare. 
 
De institutionella placerarna har både en förvaltar- och en ägarroll. Förvaltarrollen är 
förhållandevis okontroversiell och innebär generellt sett att institutionen förvaltar kapital med 
syfte att maximera avkastningen i förhållande till ett visst risktagande. Eftersom 
institutionerna innehar rösträtten för de förvaltade aktierna – och därmed det inflytande som 
följer med aktierna – har institutionen också en ägarroll. Ägarrollens innebörd är betydligt 
mer otydlig än förvaltarrollen. 
 
De institutionella placerarnas ökade ägande och ett flertal uppmärksammade fall då företag 
fått offentlig kritik för sin verksamhet har givit upphov till en diskussion om institutionernas 
ägarstyrning. En del av de institutionella placerarna har bland annat av media ansetts agera 
alltför passivt och undfallande gentemot företagsledningen i de bolag där de är ägare. De 
institutionella placerarna brukar motivera sitt agerande med att de i första hand har kompetens 
inom kapitalförvaltning, inte företagsledning, och att de saknar mandat från ägare eller 
investerare att inta en aktiv ägarroll. 
 
Den senaste tiden har emellertid en rad svenska institutionella placerare tillkännagivit att de 
skall bli mer aktiva ägare. Bland annat flera fondbolag och försäkringsbolag har tagit fram så 
kallade ägarpolicys, det vill säga riktlinjer för sitt agerande som ägare. Detta har uppmuntrats 
av Fondbolagens Förening – en intresseförening för fondbolag – som också har tagit fram 
rekommendationer för vad en sådan policy bör innehålla.1 
 
De institutionella aktieägarna utgör ingen homogen grupp, utan är snarare en rad olika typer 
av aktörer såsom fondbolag, försäkringsbolag, investmentbolag, rörelsedrivande bolag, 
stiftelser etcetera. Institutionerna har olika karaktär och arbetar under skilda förutsättningar; 
de har till exempel olika syften med sin förvaltning och olika placeringsregler. Denna studie 
omfattar ett urval av fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonder, det vill säga samma kategori 
institutioner som ingår i den så kallade ”institutionssfären”.2 
 
Föreliggande arbete vill visa hur institutionella placerare utövar ägarstyrning i de bolag där de 
är ägare. Studien består av tre delar, en genomgång av befintlig teori, en empirisk 
undersökning samt en analys och vidareutveckling av befintlig teori. Målsättningen är att 
belysa en aktuell samhällsfråga genom en redovisning vilken också omfattar områden som 
hittills inte behandlats i litteraturen eller inte kunnat förklaras med befintliga teorier. 
 

                                                 
1 Se Bilaga 1 och avsnitt 7.3. 
2 ”Institutionssfären” består av 21 institutionella aktieägare som utgörs av de största fondbolagen, 
försäkringsbolagen och AP-fonderna. Tillsammans ägde dessa institutioner i december 2001 svenska aktier till 
ett värde av 548 miljarder kronor, vilket motsvarade 22 procent av börsens värde. Jfr SOU 2002:56, 
Investeringsfonder, s.157 samt Sundin et al, 2003, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag, s.32. 
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1.1.1 Corporate governance 

Det finns ingen fullt rättvisande svensk översättning av begreppet corporate governance. I vår 
studie kommer vi huvudsakligen använda begreppet ”Ägarstyrning” men corporate 
governance kan lika gärna användas i betydelsen ”Ägande och företagsstyrning”.3 
 
Ytterst handlar corporate governance om hur finansiärer till företag får tillbaka sitt 
investerade kapital och får avkastning på kapitalet. En fundamental fråga som behandlas i 
corporate governanceforskningen är hur det kommer sig att en investerare vågar överlåta 
ansvar för förvaltning av sitt kapital till företagsledningen. En annan fundamental fråga är hur 
företagsledningen kan kontrolleras så att den arbetar i investerarnas intresse; att få 
företagsledningen att arbeta i investerarens intresse genom att maximera företagets värde.4 
 
Trots att det institutionella ägandets betydelse har ökat i Sverige och blivit föremål för allt 
mer debatt, gjordes den senaste stora kartläggningen av de svenska institutionella ägarna så 
långt tillbaks som 1985, av Hedlund et al.5 Flertalet utländska studier är genomförda i USA 
där det, i jämförelse med Sverige, finns en längre tradition av institutionellt ägande och i 
många avseenden annorlunda juridiska konstruktioner och lösningar på frågor som är 
relaterade till corporate governance. Dessutom har många av studierna, både i Sverige och 
internationellt, i grunden ett makroperspektiv där fokus ofta ligger på statistiska samband 
mellan till exempel ägarstruktur (oftast definierad i termer av koncentrationsgrad) och 
företags avkastning, tillväxt, räntabilitet etcetera. 
 
 

1.1.2 Studiens upplägg 

För att nyansera debatten kring de institutionella placerarnas ägarstyrning är studiens 
utgångspunkt att försöka beskriva vad institutionerna faktiskt gör när de ”äger” och att 
förklara varför institutionerna agerar som de gör.  
 
Vi har granskat förhållandena i sju fondbolag, fyra försäkringsbolag och tre AP-fonder. 
Studiens första del, en teoristudie, tjänar som utgångspunkt för en modell. Modellen bygger 
på fem antaganden som kan förmodas vara centrala drivkrafter bakom hur institutionerna 
agerar i de bolag där de är ägare. Den framarbetade modellen konfronteras därefter med vårt 
empiriska underlag. 
 
Studiens andra del utgörs av en empirisk undersökning som bygger på intervjuer främst med 
representanter för olika institutionella placerare, samt en enkätundersökning. Syftet med den 
empiriska studien är dels att undersöka hur de institutionella placerarna faktiskt agerar, dels 
att identifiera några centrala drivkrafter bakom hur institutionerna agerar. I studiens tredje och 
sista del analyseras det empiriska materialet. I denna del vidareutvecklas även modellen för 
att på bästa sätt kunna beskriva de institutionella placerarnas agerande. Särskild fokus ligger 
på att granska skillnader och likheter mellan de olika bolagskategorierna och mellan större 
och mindre institutioner. 

                                                 
3 Jfr Ekonomirådets rapport 2003, Ägarmakt och omvandling, s.21 f. 
4 Shleifer et al 1995 A Survey of Corporate Governance, s.737 ff. 
5 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.9. 
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En aktuell beskrivning av hur svenska institutionella placerare agerar som ägare, måste utgå 
ifrån Hedlund et als studie. Denna använder begrepp och förklaringsmodeller som förts fram 
redan 1970 av Albert O. Hirschman. Hedlund et als studie bygger till stor del på Hirschmans 
utveckling av termerna exit och voice som ägarstyrningsmekanismer. Begreppen är centrala 
även för vår studie. 
 
Författarnas förhoppning är att uppsatsen kan ge nya perspektiv på de institutionella ägarnas 
agerande och utgöra ett bidrag till studier inom ett område som är betydelsefullt och ändå 
tämligen outforskat. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilka handlingsalternativ institutionella placerare i Sverige 
har som ägare och vilka alternativ de väljer samt att diskutera centrala drivkrafter som kan 
förklara deras agerande. 
 
Ett övergripande syfte med studien är att fördjupa befintliga teorier på området och att bidra 
med aktuellt empiriskt material. 
 

1.3 Målgrupp 

Uppsatsen är i första hand skriven för ekonomistudenter. Det skulle glädja författarna om 
studien kunde nå vidare till olika institutionella placerare och deras ägare samt till sparare och 
andra som kan tänkas ha intresse av undersökningen. 
 

1.4 De institutionella placerarna 

Syftet med följande avsnitt är att belysa de institutionella placerarna och deras framväxt. 
 
Olika institutioner äger i dagsläget cirka 85 procent av Stockholmsbörsen. De institutionella 
placerarna är en heterogen grupp aktieägare vars kapitalförvaltning kan ha olika syften. 
Diagrammet nedan visar hur ägandet av aktierna på Stockholmsbörsen fördelas på olika 
kategorier av institutionella placerare och hushåll i juni 2002. 

Figur 1.1 Ägandet av aktierna på 
Stockholmsbörsen fördelat på olika 
kategorier av aktieägare, juni 2002

Fondbolag 
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Investment-
bolag

6%

 
Källa: SCB, ”Ägandet av aktier noterade på svensk marknadsplats” 
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Tabellen nedan presenterar de största aktieägarna på Stockholmsbörsen årsskiftet 2001/2002. 
Det framgår av tabellen att flera fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonder är bland Sveriges 
största aktieägare. 
 
Tabell 1.1 Sveriges 20 största aktieägare 30 dec 2002 

ÄGARE – 
INSTITUTION/FÖRETAG/INDIVID 

BÖRSVÄRDE PÅ DEN SVENSKA 
AKTIEPORTFÖLJEN, MILJARDER KR 

Svenska Staten 92,4 
Stefan Persson med familj och bolag  50,7 
Robur Fonder  50,5 
Alecta 42,7 
Investor 33,4 
AMF Pension 29,9 
Finska staten  29,7 
SEB Fonder  26,9 
Nordea Fonder 26,1 
Skandia  24,5 
Industrivärden  22,9 
SHB/SPP Fonder  22,0 
Fjärde AP-fonden 21,1 
Tredje AP-fonden 16,8 
Andra AP-fonden 16,7 
Volvo 16,3 
AFA Försäkring 16,2 
Wallenberg-stiftelser 15,6 
SEB-Trygg Försäkring 13,0 
Första AP-fonden 12,3 
Källa: Omarbetning Sundin et al, Ägarna och makten i Sveriges börsbolag 2003 s.10 f 
 
 

1.4.1 De institutionella placerarnas framväxt 

Liksom i många andra länder har det institutionella aktieägandet vuxit i Sverige. Det har dock 
inte blivit lika inflytelserikt som i de anglosaxiska länderna. Många av Sveriges största 
företag har sitt ursprung i företag som är över ett halvsekel gamla. De flesta av företagen var 
under sin uppbyggnad familjekontrollerade och många är så än idag. Orsaken till att de 
börsintroducerades var att skaffa nytt kapital, inte att förändra ägarstrukturen. I genomsnitt 
såldes endast 31 procent av företagens aktier ut vid börsintroduktionerna. Många av 
storföretagen etablerade, genom sina ägare, nära kontakt med banker. Långsiktiga 
förhållanden med bankerna tillförsäkrade företagen kapital. Detta medförde att omsättningen 
på Stockholmsbörsen var mycket låg långt in på 1980- talet.6 
 
I slutet på 1980- och början på 1990-talet började ett nytt mönster framträda. Gradvis blev de 
institutionella placerarna större och mer inflytelserika. Detta berodde främst på att människor 
började spara i fonder och olika former av pensionsförsäkringar. De institutionella placerarnas 

                                                 
6 Jfr Hamberg, M., 2001, Strategic Financial Decisions, s.78 f och Ekonomirådets rapport 2003 Ägarmakt och 
omvandling s.54 f och s.67 f. Se även avsnitt 3.5 för en översiktlig beskrivning av det svenska systemet för 
corporate governance och en beskrivning av olika instrument för kontrollägande. 
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framväxt förstärktes av flera faktorer, i synnerhet internationaliseringen av finansmarknaden. 
Finansmarknadens avreglering ledde till att utländska fonder – främst amerikanska – började 
söka efter internationella investeringsobjekt för att kunna diversifiera sina innehav. Dessutom 
hade den svenska regeringen i slutet på 1970-talet, genom vissa skattelättnader, uppmuntrat 
fondsparande. Pensionsreformerna på 1990-talet medförde att ytterligare kapital placerades på 
börsen. Allt detta är faktorer som medfört att det svenska institutionella ägandet vuxit och att 
det idag finns ett helt annat fokus på börsen än för 20 år sedan.7 
 
 

Figur 1.2 Ägandet av aktierna på 
Stockholmsbörsen fördelat på olika 
kategorier av aktieägare, dec 1983
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Figur 1.3 Ägandet av aktierna på 
Stockholmsbörsen fördelat på olika 
kategorier av aktieägare, dec 1993
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Figur 1.4 Ägandet av aktierna på 
Stockholmsbörsen fördelat på olika 
kategorier av aktieägare, juni 2002
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Källa: Omarbetning, SCB, ”Ägandet av aktier noterade på svensk marknadsplats”8 
*I gruppen ”övrigt” ingår ”icke finansiella företag” och ”icke vinstdrivande företag” 
 
I diagrammen ovan presenteras olika grupper ägare av aktier noterade på svensk 
marknadsplats de senaste 20 åren. Det framgår att fondbolag vuxit kraftigt. Fondbolagens 
marknadsandel har fördubblats under tidsperioden. Däremot har försäkringsföretagens och 
pensionsinstitutens marknadsandel vuxit marginellt. Det utländska ägandet har under 
tidsperioden ökat kraftigt. Investmentbolagens marknadsandel har minskat kraftigt de senaste 
tjugo åren. Hushållens marknadsandel har mer än halverats under tidsperioden. 
 

                                                 
7 Jfr Ekonomirådets rapport 2003, Ägarmakt och omvandling s.67 f. 
8 Figur 1.4 återfinns även på sidan 5 men illustreras även här för att möjliggöra en tydligare jämförelse över 
tiden. 
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Tabellen nedan presenterar Sveriges 20 största aktieägare 1987. Vid en jämförelse med tabell 
1.1 ovan framgår att flera av dagens storägare vuxit fram de senaste åren och att många av de 
gamla storägarna tappat marknadsandelar. 
 
 
Tabell 1.2 Sveriges största ägare 31 dec 1987 

ÄGARE – 
INSTITUTION/FÖRETAG/INDIVID 

BÖRSVÄRDE PÅ DEN SVENSKA 
AKTIEPORTFÖLJEN, MILJARDER KR 

Investor, Provodentia och Export Invest 16,0 
Skandia 15,7 
Staten 16,3 
Aktiv Placering (S-E-Banken) 14,6 
SPP inklusive AMF 13,9 
Trygg Hansa 13,3 
Fjärde AP-fonden 9,5 
Custos 8,1 
Löntagarfonderna 7,6 
Skanska 7,6 
Sparbankens aktiefonder 7,2 
Volvo 5,6 
Wallenberg-fonder 5,0 
S-E-Bankens tre pensionsstiftelser 5,0 
Industrivärden 4,8 
Folksam 4,0 
Erik Penser 3,9 
Wasa Försäkringar 3,8 
SHB:s aktiefonder 3,6 
SHB:s pensionsstiftelser 3,5 
Källa: Sundqvist, S–I, 1988, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag, s.9 
 
 

1.4.2 Fondbolag 

Värdepappersfonder är gemensamt ägda fonder som bildats genom kapitaltillskott från 
allmänheten. Huvudsakligen består dessa fonder av värdepapper och andra finansiella 
instrument. Sparande i en fond medför en rätt till en andel, vars värde är direkt kopplat till 
fondens sammanlagda tillgångar. Den som väljer att spara i en fond blir andelsägare i fondens 
totala förmögenhet. Fonden administreras av ett fondbolag.9 
 
Fondbolaget väljer och administrerar alla placeringar som i sin tur sedan genomförs av ett 
förvaringsinstitut10. Vidare är det fondbolaget som företräder andelsägarna i alla frågor som 

                                                 
9 SOU 2002:56, Investeringsfonder, s.129 f. 
10 Ett förvaringsinstitut förvarar tillgångarna åt fondbolaget. Förvaringsinstitutet skall utgöras av en bank eller 
någon annan form av kreditinstitut. Konstruktionen har som syfte att skydda andelsägarna från en eventuell 
konkurs hos fondbolaget. Förvaringsinstitutet skall utföra de uppdrag som fondbolaget ger institutet, förutsatt att 
uppdraget inte strider mot lag eller annan bestämmelse. I Sverige finns inga regler som förhindrar att ett 
fondbolag ägs av den bank eller det kreditinstitut som är förvaringsinstitut och en sådan ägargemenskap är 
mycket vanlig. I den senaste utredningen av fondlagen, SOU 2002:104 Slutbetänkande från 
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rör aktieportföljen, inklusive rösträtten för aktierna. Fondbolaget har ingen rätt till eventuell 
vinstutdelning eller värdestegring från innehaven. Den skall istället tillfalla andelsägarna 
genom att den återinvesteras i fonden.11  
 
En övergripande restriktion för fondbolagens agerande är att de enligt lag (1990:1114) om 
värdepappersfonder (fondlagen) uteslutande skall agera i andelsägarnas intresse och 
följaktligen vara oberoende av förvaringsinstitutet och fondbolagets ägare. Detta gäller även 
frågor som rör hur rösträtten skall utövas.12 
 
Fondbolagen skall upprätta en fondbestämmelse som skall finnas tillgänglig för presumtiva 
andelsägare. I fondbestämmelsen skall bland annat fondens placeringsinriktning och grunden 
för ägarnas och fondbolagens ersättning anges. Syftet med fondbestämmelsen är att den skall 
utgöra en grund för andelsägaren att basera sitt eventuella investeringsbeslut på. 
Fondbestämmelserna skall godkännas av Finansinspektionen.13 
 
De fondbolag som vill verka på den svenska fondmarknaden måste ha Finansinspektionens 
tillstånd.14 
 
Fondsparandet i Sverige har under de 30 senaste åren ökat från drygt 300 miljoner kronor15 
till att vid utgången av 2001 uppgå till drygt 870 miljarder kronor. Det samlade fondkapitalet 
förvaltas i drygt 900 fonder av 67 olika fondbolag.16 
 
 

1.4.3 Försäkringsbolag 

Försäkringsbolagen utgör en betydande del av den finansiella sektorn och kan grovt indelas i 
sakförsäkringsbolag, livförsäkringsbolag och avtalsförsäkringsbolag. I dag finns 461 
försäkringsbolag i Sverige. Dessutom finns 32 utländska försäkringsbolag med verksamhet i 
Sverige. Oftast erbjuder försäkringsbolagen flera olika sorters försäkringar. I dessa 
affärsområden ligger tillgångarna i skilda bolag medan förvaltningen sker gemensamt. 17 
 
Försäkringsbolagen förvaltar ett stort kapital för försäkringstagarnas räkning. Kapitalet som 
förvaltas av försäkringsbolagen utgörs av de medel som försäkringsbolaget disponerar och 
genererar i form av kapitalavkastning under tiden från premiens betalning tills utbetalning 
skall ske.  
 

                                                                                                                                                         
värdepappersfondsutredningen, har föreslagits att fondbolaget och förvaringsinstitutet inte längre skall få ha 
samma ägare. 
11 SOU 2002:56, Investeringsfonder, s.129 ff. 
12 Pålsson, A-M, Fondbolagen: de ovilliga och olämpliga ägarna, s.10. 
13 9, 10 §§ fondlagen. 
14 Utländska fondförvaltare som har sitt säte i annat EES-land behöver ej ett sådant tillstånd. Dessa fondföretag 
bedriver sin verksamhet med stöd av auktorisation i hemlandet och behöver endast göra anmälan till 
Finansinspektionen. Jfr SOU 2002:56 s.153. 
15 www.fondbolagen.se 
16 SOU 2002:56, Investeringsfonder, s.147 f (Uppgift om fördelning av värdet på räntebärande papper och värdet 
av svenska aktier saknas). De sju största svenska fondbolagen äger knappt nio procent av börsen. Detta 
motsvarar 216 miljarder kronor. 
17 www.forsakringsforbundet.com, Svensk försäkring i siffror 2001. 
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Livförsäkringsbolagens uppgift är att förvalta inbetalda pensionspremier så att 
försäkringstagarnas framtida pensioner blir så stora som möjligt. Eftersom ersättningen vid 
livförsäkring ofta betalas ut många årtionden efter premierna börjar betalas in kan stora 
belopp ackumuleras i livförsäkringsbolagen. Även skadeförsäkrings- och 
avtalsförsäkringsbolagen bygger upp reserver och är stora kapitalförvaltare. 
Sakförsäkringsbolagens förvaltade tillgångar utgörs av de medel som företaget disponerar 
mellan den tidpunkt då försäkringstagarna betalar in sina premier och den tidpunkt då 
inträffade skador skall ersättas. Avtalsförsäkringar är försäkringar som bestäms i 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringspremien betalas in av 
arbetsgivaren.18 
 
Försäkringsbolagens sammanlagda placeringsportfölj uppgick vid årsskiftet 2001/2002 till 
1 612 miljarder kronor. Liv- och avtalsförsäkringsbolag förvaltade 1 428 miljarder kronor 
medan sakförsäkringsbolag svarade för 184 miljarder kronor.19 
 
Ungefär hälften av försäkringsbolagens förvaltade kapital är placerat i aktier, resterande del 
främst i obligationer och fastigheter. År 2001 var andelen förvaltat kapital som placerats i 
aktier 49 procent, det vill säga ungefär 790 miljarder kronor.20 
 
 

1.4.4 AP-fonder 

Idag finns sex allmänna pensionsfonder, AP-fonder, som förvaltar kapital i form av 
värdepapper och fastigheter. AP-fonderna kom till som en följd av att allmän tilläggspension 
(ATP) infördes 1960. Motivet var att upprätthålla sparandet i svensk ekonomi samt att bygga 
upp en buffert för att utjämna pensionernas in- och utbetalningar.21  
 
AP-fonderna är myndigheter med en mer självständig position än andra svenska myndigheter. 
De grundläggande regler som styr AP-fondernas investeringar och förvaltning är fastställda i 
svensk lag. Fondstyrelsen i respektive AP-fond utses av regeringen.22 
 
År 1999 reformerades pensionssystemet och AP-fonderna omorganiserades. Sedan januari 
2001 finns fyra större buffertfonder med sinsemellan identiska placeringsregler. Dessa 
buffertfonder utgörs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Därutöver finns Sjätte 
AP-fonden som också är en buffertfond men som har andra placeringsregler och förvaltar 
betydligt mindre kapital. Sjunde AP-fonden förvaltar premiereserven – den del av 
premiepensionen som fonderas - tillsammans med privata fondförvaltare och lyder under 
andra regler.23  
 

                                                 
18 www.forsakringsforbundet.com. 
19 www.forsakringsforbundet.com. 
20 www.forsakringsforbundet.com. 
21 DS 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet, s.39 ff. 
22 DS 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet, s.72 ff. 
23 DS 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet, s.39 ff. 
Femte AP- fonden finns inte längre. 
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Första till Fjärde AP-fondernas tillgångar omfördelades vid årsskiftet 2000/2001, då tillgångar 
värderade till 134 miljarder kronor utdelades till vardera fonden. Av denna summa var 69 
procent placerade i obligationer och 31 procent i aktier. I december 2001 var det totala värdet 
på Första till Fjärde AP-fondernas förvaltade kapital 529 miljarder kronor, varav 99 miljarder 
kronor var placerade i svenska aktier.24 
 
 

1.5 Dagens debatt 

Sverige har en tradition av debatt om ägandet av de större företagen samt ägarnas roll och 
ansvar. Corporate governance diskuteras sedan 1990-talet betydligt mer än tidigare. 
Orsakerna till detta är troligen att massmedia har stärkt bevakningen av aktiemarknaden och 
börsnoterade företag, att aktiesparandet ökat och att människor blivit intresserade av 
utvecklingen i de publika bolagen. 
 
Media kritiserar ofta institutionella placerare för att agera alltför passivt i sin ägarroll. 
Ägarstrukturen i dagens stora bolag beskrivs ibland med ord som ”ägarvakuum”, 
”maktvakuum” etcetera. I en nyligen publicerad rapport hävdar till exempel TCO att den 
svenska ägarrollen ”försvann… ur sikte” i slutet av 1990-talet. Vidare innehåller rapporten 
kritik mot att svenska aktieplacerare blivit alltför fokuserade på kortsiktiga vinster istället för 
att prioritera långsiktiga investeringar.25 
 

”Beredskap att snabbt kunna sälja (exit) trädde istället för uppbygge av kunskap 
för att utöva positiv påverkan (voice).” 

TCO rapport, 2003 01 13, Hur guld blev sand26 
 
Ökade påtryckningar på de institutionella placerarna kan vara orsaken till att dessa har börjat 
ställa vissa krav på de företag de investerat i. Det senaste exemplet är Folksam som i slutet av 
2002 ställde krav på ökad kvinnorepresentation i styrelserna för de bolag som Folksam 
investerar i.27 
 
En annan uppmärksammad fråga är de intressekonflikter som kan förekomma i fondbolag och 
försäkringsbolag. Det har ifrågasatts om fondbolagen alltid agerar enbart i andelsägarnas 
intresse28 och även försäkringsbolagens agerande har ifrågasatts. Livbolagen har kritiserats 
bland annat för att inte tillvarata spararnas intresse. Kritikerna anser att bland annat bristande 
insyn, tveksamma koncerninterna affärer och bristande kostnadskontroll i livbolagen 
försämrar spararnas avkastning.29 
 
För tillfället pågår en översyn av fondlagen, främst för att stärka konsumentens rättigheter. 30 
Anne-Marie Pålsson som är en av regeringens utredare har ifrågasatt om fondbolagen är 
lämpliga ägare ur ett strikt ägarstyrningsperspektiv. Pålsson hävdar att fondlagens 

                                                 
24 DS 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet, s.39 ff. 
25 www.tco.se. 
26 www.tco.se. 
27 TT Nyhetsbanken, 2002-12-16, Folksam kräver kvinnor i styrelserummen. 
28 Pålsson DI 2002-12-17, Därför ska flyttskatt bort på fondandelar. 
29 Se t.ex. Veckans affärer, 2002-10-28, Spararna lurade av livbolagen. 
30 Jfr Direktiv 2002:48, Tilläggsdirektiv till värdepappersfondsutredningen, SOU 2002:56, Investeringsfonder 
samt SOU 2002:104, Slutbetänkande från värdepappersfondsutredningen. 
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konstruktion medför att det inte finns incitament för fondbolagen att ta ett aktivt ansvar som 
ägare. I de fall fondbolagen trots allt tar ett aktivt ansvar, finns det stor risk för att detta sker i 
ägarna till fondbolagets intresse istället för i andelsägarnas.31 
 
 

1.6 Disposition 

Kapitel ett innehåller presentation av ämnet, studiens syfte och allmän bakgrundsinformation 
om de institutionella placerarna. 
 
Kapitel två innehåller en redogörelse för den vetenskapliga metod som använts i studien. 
 
Kapitel tre innehåller en översiktlig redogörelse för några teorier om corporate governance 
och en kort beskrivning av den svenska modellen för corporate governance och de 
ägarstyrningsmekanismer som finns tillgängliga. Kapitlet är mycket summariskt och syftar 
främst till att skapa förståelse för teorin om exit och voice och att ge läsaren en övergripande 
bild av det svenska corporate governancesystemet. Den läsare som är bekant med corporate 
governanceteori kan med fördel läsa kapitlet översiktligt. 
 
Kapitel fyra och fem innehåller en redogörelse för Hedlund et als teorier om exit och voice 
som ägarstyrningsmekanismer. Exit och voice är två centrala begrepp som återkommer 
fortlöpande genom resten av studien. 
 
Kapitel sex innehåller våra preliminära slutsatser om de drivkrafter som påverkar de 
institutionella placerarnas användande av exit och voice. Slutsatserna har sin grund i Hedlund 
et als teorier och har vidareutvecklats utifrån våra egna reflektioner. De är formulerade som 
ett antal antaganden. Drivkrafterna framställs i en konceptuell modell som har till syfte att 
illustrera de väsentliga drivkrafter som påverkar de institutionella placerarnas agerande. 
Modellen skall sedan konfronteras med vårt empiriska material för att – om möjligt – kunna 
vidareutvecklas och förbättras så att den bättre skildrar institutionernas agerande och de 
drivkrafter som påverkar dem. 
 
Kapitel sju innehåller studiens empiriska material. Förutom allmän information om 
koncentrationsmått på ägandet av Stockholmsbörsen, en kort beskrivning av de 
placeringsregler som har störst relevans för institutionerna och en kort redogörelse för några 
externa riktlinjer för institutionernas ägarstyrning. Vidare innehåller kapitlet intervju- och 
enkätsvaren samt en sammanfattning av institutionernas ägarpolicys. 
 
Kapitel åtta innehåller studiens analys. I analysen konfronteras våra antaganden (från kapitel 
sex) med vårt empiriska material (från kapitel sju).  
 
Kapitel nio innehåller våra slutsatser. Efter att ha utvecklat teorierna om exit och voice 
utifrån vårt empiriska material, framställs till sist en ny vidareutvecklad modell som illustrerar 
institutionernas agerande och de drivkrafter som påverkar dem. 
 
Kapitel tio innehåller några av våra reflektioner kring de institutionella placerarna och förslag 
till vidare forskning. 

                                                 
31 Pålsson, A-M, Fondbolagen: de ovilliga och olämpliga ägarna, s.8 ff. 



 
Institutionella placerare som aktieägare – 

En studie av fondbolags, försäkringsbolags och AP-fonders användande 
av exit och voice som ägarstyrningsmekanismer. 

 

  
 

16 

2 Metod 

Forskning är oftast teoribunden eftersom forskaren medvetet eller omedvetet gör vissa 
vetenskapsteoretiska antaganden. Motivet med detta kapitel är att redogöra för den 
vetenskapliga metod som används i denna studie av institutionella placerare. Vi ansluter oss 
till uppfattningen att forskare bör redogöra för och förklara principer som väglett 
undersökningen. 
 
Det inledande kapitlet i teoristudien (kapitel tre) syftar till att skapa grundläggande förståelse 
för de senare delarna av teoristudien (kapitel fyra och fem), främst Hedlund et als teori om 
exit och voice som mekanismer för ägarinflytande. Centralt i teoristudien är att belysa 
institutionella ägares möjliga handlingsalternativ. 
 
Med utgångspunkt från litteraturstudien och egna reflektioner utvecklar vi en modell. Utifrån 
ett antal antaganden som bygger på våra preliminära slutsatser från teoristudien lägger vi 
grunden för en konceptuell modell. Den har till syfte att illustrera några väsentliga drivkrafter 
som kan påverka de institutionella placerarnas agerande.  
 
Med den framarbetade modellen som bas genomförs en empirisk undersökning. Den 
empiriska undersökningen fokuserar främst på olika former av voice. Exit behandlas också – 
dock i lägre utsträckning och bör främst ses som ett komplement till voice. I den empiriska 
studien använder vi en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Syftet med att 
använda båda metoderna speglar målsättningen att både beskriva och förklara de 
institutionella ägarnas agerande. Utifrån det empiriska materialet presenteras de institutionella 
ägarnas faktiska agerande och drivkrafterna bakom institutionernas agerande. Det empiriska 
materialet är sammanställt i tabellform för att skapa överskådlighet och möjlighet till 
jämförelse. 
 
Analysen konfronterar de antaganden som gjorts i modellen med det empiriska materialet. 
Utifrån konfrontationen mellan modell och empiri utvärderar och vidareutvecklar vi modellen 
i ett avslutande kapitel med slutsatser. Denna fördjupning och vidareutveckling av teorin är 
avsett att vara vårt bidrag till kunskapsmassan. 
 
 

2.1 Val av metod 

Vi vill utifrån en teori– och litteraturstudie, arbeta fram antaganden om drivkrafter som 
påverkar institutionella placerare. Genom empiriska studier konfronterar och prövar vi våra 
antaganden. Vi växlar mellan ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt med målsättningen 
att vidareutveckla den teoretiska modellen. Vårt angreppssätt innebär att vi använder en 
abduktiv metod.32 
 
En anledning till valet av metod är att en stor del av den tillgängliga litteraturen är 
förhållandevis gammal. Hedlund et als studie, som har en central ställning i vårt arbete, 
genomfördes 1985 och vi har anledning att tro att de institutionella placerarnas förutsättningar  

                                                 
32 Johansson Lindfors, M-B, 1993, Att utveckla kunskap, s.154. 
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och agerande har förändrats sedan dess. Genom att sätta tillgängliga teorier i relation till 
varandra och kombinera dem med aktuellt empiriskt material kan vi vidareutveckla de 
befintliga teorierna.33 
 
I vår studie försöker vi förstå, beskriva och analysera de institutionella ägarnas agerande 
vilket innebär att vi främst använder en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa 
metoden kompletteras med en kvantitativ metod för att kunna mäta, beskriva och förklara de 
institutionella placerarnas faktiska agerande och drivkrafterna bakom deras agerande. 
Kombinationen av de båda metoderna ger oss möjlighet såväl att finna helhetsbilden av de 
undersökta sammanhangen som att kunna beskriva och förklara vissa sociala fenomen. Vi 
anser att kombinationen av de båda metoderna utgör en styrka då ämnesområdet är tämligen 
outforskat i Sverige.34 
 
Vår empiriska studie utgörs främst av intervjuer med representanter från institutionerna och 
olika intresseorganisationer och en enkätundersökning. Utöver detta kompletteras det 
empiriska materialet med fakta om ägarstrukturen i svenska börsbolag och en kort översikt av 
institutionernas placeringsregler. 
 
 

2.2 Modellutveckling  

Studien arbetar med ett antal tydliga antaganden om faktorer som påverkar institutionella 
placerares agerande. Utifrån dessa antaganden utvecklas en modell som syftar till att förklara 
de institutionella placerarnas agerande.35 
 
Med största sannolikhet påverkas de institutionella placerarnas agerande av en mängd olika 
samverkande och motverkande faktorer. Modellen presenterar våra antaganden om drivkrafter 
som kan tänkas påverka agerandet hos de institutionella placerare som ingår i studien. 
Antagandena har utvecklats utifrån våra preliminära slutsatser av teoristudien.36 
 
I analyskapitlet konfronteras modellen med det empiriska materialet, det vill säga de 
institutionella placerarnas faktiska agerande. Konfrontationen gör det möjligt att utvärdera 
och vidareutveckla modellen, vilket innebär en utveckling även av den gamla teorin. Den 
vidareutvecklade modellen kan förhoppningsvis på ett överskådligt sätt illustrera 
institutionernas handlingsalternativ och de drivkrafter som påverkar institutionernas agerande. 
 
 

                                                 
33 Jfr Johansson Lindfors, M-B, 1993, Att utveckla kunskap, s.154. 
34 Jfr Lundahl et al, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s.94 ff. 
35 Jfr Lundahl et al, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s.64 f. 
36 Jfr Lundahl et al, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 64 f. 
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2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.3.1 Urval 

Studien riktar sig mot fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonder. Urvalet består främst av 
stora institutionella placerare; flera av dem tillhör de allra största ägarna på 
Stockholmsbörsen. Inriktning främst mot stora aktörer förklaras av att det troligen är dessa 
som har bäst kapacitet för att kunna utöva en aktiv ägarstyrning i form av voice. De 
medverkande institutionerna har i sin tur delats in i ”stora” respektive ”mindre”. Motivet till 
att inkludera de mindre institutionerna är att kunna undersöka om det föreligger skillnader i 
agerandet som kan härledas till institutionens storlek. Motivet till att inkludera tre olika 
kategorier av institutioner är att undersöka om det föreligger skillnader mellan 
bolagskategorierna som kan härledas till deras associationsrättsliga status. 
 
Tabellen nedan visar de institutionella placerarna som ingår i vår studie. Indelningen är gjord 
utifrån värdet på deras förvaltade kapital i svenska aktier noterade vid Stockholmsbörsen. De 
institutioner som förvaltar ett kapital som överstiger12 miljarder kronor är klassificerade som 
stora och ingår samtliga i Sundin et als lista över de största aktieägarna i Sverige år 2003.37 
 
 
Tabell 2.1 Institutioner som ingår i studien 
Namn Börsvärde på den 

svenska aktieportföljen 
30 dec 2002 

”Stora” institutioner  
Robur Fonder 50,5 
Alecta 42,7 
AMF Pension 29,9 
Nordea Fonder 26,1 
SHB Fonder (inklusive SPP fonder) 22,0 
Fjärde AP-fonden 21,1 
Andra AP-fonden 16,7 
Första AP-fonden 12,3 
”Mindre” institutioner 
Länsförsäkringar 5,1 
Banco Fonder 4,6 
Folksam Försäkring AB*  
JP Nordiska Fonder*  
Carnegie Fonder*  
Odin Fond 0,3 
Källa: Omarbetning Sundin et al, Ägarna och makten i Sveriges börsbolag 2003 s.10 f samt 
Odin Fond årsredovisning. 
*Uppgift saknas 
 
För att nyansera studien och få fler perspektiv på de institutionella placerarnas agerande, 
omfattar studien även intervjuer med representanter för andra organisationer som kan tänkas 

                                                 
37 Sundin et al, Ägarna och makten i Sveriges börsbolag 2003, s.10. 
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vara intresserade av och ha synpunkter på institutionernas agerande. Dessa organisationer 
kommer fortsättningsvis att benämnas ”övriga organisationer”. Intervjuer genomfördes med 
Fondbolagens Förenings ordförande Thomas Ericsson, Aktiespararnas fondredaktör Jesper 
Strandberg och en inspektör på Finansinspektionens fond- och försäkringsenhet, Sören 
Cardell. 
 
 

2.3.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonder. Däremot 
ingår varken investmentbolag, venture capital-företag, utländska placerare, stiftelser eller 
Sjätte och Sjunde AP-fonderna. 
 
Såväl investmentbolag som venture capital-företag har oftast tydliga makt- och 
inflytandeambitioner i de företag där de investerar. Vi anser att deras ägarroller är alltför 
speciella för denna studie. Sjätte AP- fonden liknar till viss del ett venture capital– företag, 
eftersom fonden i hög utsträckning intar en aktiv ägarroll och till stor del inriktar sig på 
onoterade bolag. Sjunde AP-fonden lyder under speciella regler. Med undantag av Odin Fond 
har även utländska institutionella placerare verksamma i Sverige exkluderats från 
undersökningen. Det norskregistrerade fondbolaget är intressant eftersom det anser sig vara 
en aktiv ägare och är verksamt i Sverige.  
 
För att studiens omfattning inte skall bli överväldigande har vi avstått från att närmare studera 
hur de olika institutionernas associationsrättsliga status påverkar deras agerande. 
 
 

2.3.3 Val av respondenter 

För att ge undersökningen hög trovärdighet intervjuade vi befattningshavare med god insikt i 
institutionernas verksamhet. Samtliga intervjurespondenter från de institutionella placerarna 
har befattningen VD, ansvarig för ägarfrågor, informationschef eller motsvarande.  
 
 

2.3.4 Formulering av frågor 

För att säkerställa att det som undersöks också är det vi avsett att undersöka så är 
intervjufrågorna och enkätfrågorna kopplade till studiens syfte, våra antaganden och 
modellen. Frågorna avser att undersöka de institutionella placerarnas handlingsalternativ, hur 
de väljer att agera och vilka drivkrafter som kan påverka deras agerande. (Jfr även avsnitt 
2.4.1 och avsnitt 9.5 för en fortsatt diskussion kring studiens validitet). 
 
Intervjufrågorna syftar till att skapa förståelse för de drivkrafter som påverkar institutionernas 
agerande och enkätfrågorna fokuserar på institutionernas faktiska agerande. De intervjufrågor 
som ställs till Fondbolagens Förening, Aktiespararna och Finansinspektionen är främst 
fokuserade på de drivkrafter som påverkar institutionernas agerande. 
 
Efter en preliminär formulering av intervju- och enkätfrågorna ombads tre personer med god 
kunskap inom ämnesområdet lämna synpunkter på frågornas innehåll och disposition: 
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– Susanne Olofsson, Investment Manager Sjätte AP-fonden 
– Anne-Marie Pålsson, Docent Lunds universitet 
– Claes Svensson, Professor Lunds universitet 

 
Dessa personer fungerade som samtalspartners och gav värdefulla synpunkter på intervju- och 
enkätfrågorna. 
 
Intervjufrågona 
Intervjufrågorna bygger på ett frågeformulär med ett antal semistandardiserade frågor av 
diskussionskaraktär. Genom detta förfarande kan svaren ge en mer uttömmande och 
nyanserad bild än vid ett helt standardiserat förfarande. Frågorna syftar främst till att 
identifiera de drivkrafter som påverkar institutionernas agerande. Intervjufrågorna återfinns i 
Bilaga 2. 
 
Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen bygger på ett frågeformulär med ett antal förutbestämda svarsalternativ 
per fråga. Frågorna är formulerade för att närmare undersöka hur de institutionella placerarna 
faktiskt agerar. Svarsalternativen är formulerade främst för att kunna visa konkreta exempel 
på ”hur länge”, ”hur ofta”, ”hur mycket”, ”på vilket sätt” och, till viss del, ”varför” 
institutionen agerat på detta sätt. 
 
Frågorna har strukturerats så att de i viss mån kan jämföras med de institutionella placerarnas 
ägarpolicys och följaktligen hur de utger sig för att agera. Vid en del svarsalternativ har vi 
ansett det motiverat att lämna plats för ett förtydligande svar och eventuella kommentarer. 
Enkätfrågorna återfinns i Bilaga 3. 
 
 

2.3.5 Intervjumetod 

Intervjufrågorna sändes ut via e-post några dagar i förväg för att respondenterna skulle ges 
möjlighet att förbereda svaren. Enkätfrågorna konstruerades i ett Word-dokument vilket 
förenklade för respondenterna att besvara frågorna. Enkäten kunde besvaras i det översända 
dokumentet vilket sedan kunde returneras via e-post. Detta tillvägagångssätt förbättrade 
respondentens möjlighet att disponera sin tid och öka kvaliteten i besvarandet av frågorna.  
 
Tre respondenter besvarade enkäten vid telefonsamtal, eftersom de föredrog detta. Fyra av 
respondenterna valde att besvara hela eller delar av intervjun via e-post. Vi kompletterade 
enkäten med tre frågor som sändes ut och besvarades via e-post respektive telefon. 
 
Intervjuerna med representanterna för institutionerna genomfördes främst genom 
telefonsamtal och vi försökte av hänsyn till de intervjuade begränsa tiden till ungefär 20 
minuter. I vissa fall krävdes dock längre tid. Intervjun med representanten för ett av 
försäkringsbolagen genomfördes vid ett personligt möte där även enkätsvaren fylldes i. De 
frågor som ställdes vid den personliga intervjun var desamma som ställdes till de övriga 
representanterna.  
 
Intervjuerna med representanterna för Fondbolagens Förening, Aktiespararna och 
Finansinspektionen tog ungefär en timme. Även dessa intervjuer genomfördes per telefon.  
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Samtliga respondenters svar nedtecknades under intervjun och sammanställdes och 
bearbetades direkt efter intervjun. 
 
Tabell 1.2 Kontaktade, deltagande och institutioner som avböjt  

 
 
 
 
 

 
Vi kontaktade 25 institutionella placerare. Vår målsättning var ett deltagande på 15 
institutioner. Elva institutioner avstod från att delta i undersökningen. 
 
 
Tabell 1.3 Institutioner som deltog i studiens intervju- och enkätundersökning 

 
 
 
 
 

 
Av de 14 deltagande institutionella placerarna deltog 13 i intervjun och 12 i 
enkätundersökningen. För såväl intervjuer som enkäter krävdes i sex respektive åtta fall 
påminnelse för att institutionerna skulle delta.  
 
Bortfall och svarskvalitet  
Det finns varierande orsaker till bortfallet i studien. Bortfallet kan ha påverkat vårt resultat. 
Utav de elva institutionerna som avböjde var fem stora aktörer och sex små. Flertalet av de 
mindre institutioner som vi varit i kontakt med och som avstått från att delta motiverade detta 
med att de är små aktörer och inte har möjlighet att utöva aktiv ägarstyrning i stor 
utsträckning. 
 

”Hittills har vi inte haft så stora möjligheter att med vårt ägande påverka i några 
frågor och vi har heller inte personella resurser att medverka på alla stämmor. 
Vårt agerande har fram till nu inskränkt sig till att ge fullmakt vid omröstningar.” 

VD för ett av de små fondbolag som avböjde att deltaga i studien 
 
Några av de större aktörernas bortfall berodde på att de ägaransvariga inte var anträffbara. 
Endast en av de större institutionerna avböjde på grund av uttrycklig resursbrist. En del av 
institutionernas representanter har varit mycket svåra att få tag på och detta har ofrivilligt 
påverkat vårt urval. 
 
Vi bedömer att svarsfrekvens och svarskvalitet är god vilket stärker både reliabiliteten och 
validiteten i studien. Dessutom anser vi att vårt empiriska underlag är tillräckligt stort för att 
uppfylla studiens syfte. Dock är svarsfrekvensen beträffande enkätundersökningens frågor om 
exit relativt låg. Dessutom tycks institutionerna ha olika tolkningar av begreppet exit vilket 
innebär att generella slutsatser, om institutionernas användande av exit, är svåra att dra. 

 Totalt 
Kontaktade institutioner 25 
Deltagande institutioner 14 
Institutioner som avböjt 11 

 Intervjuer  Enkätfrågor 
Totalt antal deltagande 13 12 
Deltagit efter påminnelse 6 8 
Institutioner som avböjt 1 2 
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2.4 Uppsatsens trovärdighet  

För att ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens trovärdighet har vi valt att öppet och 
tydligt redovisa de metoder som används i studien. Två kvalitetsbegrepp står i centrum, 
validitet och reliabilitet. 
 
 

2.4.1 Validitet 

Som utredare bör man ställa frågan om informationen är giltig. En definition på validitet är 
”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det skall mäta”.38 Validitet 
aktualiseras när vi operationaliserar – det vill säga när vi överför teoretiska föreställningar i 
form av begrepp och modeller till våra empiriska observationer. Operationalisering innebär att 
en utredare gör något mätbart exempelvis genom att ange standardförhållanden för 
mätningen. Operationaliseringen ligger till grund för att utredaren sedan kunna mäta det som 
han/hon avser att mäta.39 
 
Vi har eftersträvat att uppnå en hög grad av validitet i studien. En av syftets frågeställningar – 
hur institutionerna väljer att agera – operationaliseras genom att vi i frågeformulären använder 
de olika exit- och voicefunktioner som Hedlund et al använder. De frågor som har till syfte att 
förklara de institutionella placerarnas drivkrafter har inspirerats av corporate governance 
litteratur och Hedlund et als studie. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi förankrar vår 
empiriska studie i teorin. 
 
 

2.4.2 Reliabilitet 

Utöver hög validitet eftersträvar vi en hög grad av reliabilitet. Med reliabilitet avses ”att ett 
mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag.”40 Reliabilitet innebär alltså att 
resultatet av en undersökning skall vara oberoende av vem som genomför den.41 
 
Reliabilitet som begrepp är i vår studie främst tillämpbart på enkätundersökningen vars 
målsättning är att ge tillförlitliga och stabila utslag. Hög reliabilitet kan vara svårare att uppnå 
vid intervjuförfarande på grund av att en rad olika faktorer kan påverka svaren. För att 
undersökningen skulle kunna genomföras på ett konsekvent sätt användes 
semistandardiserade frågor.42 
 
 

2.4.3 Källkritik  

Som skribenter har vi eftersträvat en kritisk hållning till det material vi samlat in och lagt som 
grund för studien. Den litteratur som ingår i studien är precis som de vetenskapliga artiklarna i 

                                                 
38 Eriksson et al, 1991, Att utreda, Forska och Rapportera, s.27. 
39 Jfr Eriksson et al, 1991, Att utreda, Forska och Rapportera, s.38 ff. 
40 Jfr Eriksson et al, 1991, Att utreda, Forska och Rapportera, s.29. 
41 Jfr Eriksson et al, 1991, Att utreda, Forska och Rapportera, s.29. 
42 Jfr Lundahl et al, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s.152. 
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hög utsträckning genomlyst, diskuterad och erkänd. Naturligtvis är litteraturen därmed inte 
höjd över all kritik. Vår uppfattning är att det alltid föreligger en viss risk för att insamlat 
sekundärmaterial och primärdata kan innehålla felaktigheter och tveksamheter, vilket såväl 
forskare som andra läsare bör beakta. 
 
 
Primärmaterial 
De primärdata vi samlat in är baserade på intervjufrågor och en enkätundersökning. Som 
utredare ser vi en viss risk att respondenten kan missuppfatta frågorna. Det kan medföra att 
det uppstår en diskrepans i svaren mellan de som uppfattar frågan korrekt och de som 
eventuellt missuppfattar den. Denna risk föreligger både vid enkät- och intervjufrågorna. 
Risken för felaktiga svar är större vid enkätfrågorna och vid de intervjufrågor som besvarats 
via e-post eftersom det inte finns någon möjlighet att förtydliga frågan. 
 
En del av institutionerna har valt att inte besvara vissa frågor vilket innebär att det finns ett 
visst bortfall. En del frågor kan ha varit svåra att besvara för vissa institutioner, andra frågor 
kanske inte är relevanta för samtliga institutioner. Bortfallet kan innebära att en komplett bild 
inte kommit fram och att studiens resultat inte blir helt rättvisande. 
 
Ett allvarligare problem kan uppstå om respondenterna avstår från att lämna all information 
som kan vara av intresse för studien. Detta kan till exempel ske på grund av att respondenten 
är stressad eller att respondenten av någon anledning inte vill lämna ut hela sanningen. Vid 
alla intervjusituationer finns det risk för att intervjuaren styr respondentens svar eller att 
respondentens svar feltolkas. Vidare finns det en uppenbar risk att respondenten utelämnar 
känsliga delar eller svarar på ett sätt som får honom själv eller institutionen som han eller hon 
representerar att framstå i god dager. Kritiken mot institutionernas passiva ägarskap kan till 
exempel leda till att institutionerna vill framstå som mer aktiva och ansvarstagande än de 
faktiskt är. I förlängningen kan detta leda till att studiens resultat blir missvisande.  
 
Det största potentiella problemet med enkätfrågorna ligger i att det finns en risk att 
respondenten – omedvetet eller medvetet – svarar fel eller avböjer att svara på vissa frågor. 
Den här typen av bortfall är alltid problematisk för forskare eftersom det kan ta mycket tid 
och resurser i anspråk att kontrollera respondentens svar. I ett par fall har vi kontaktat 
respondenterna för att klargöra otydligheter och kontrollera uppgifterna.  
 
Genom att ha ett relativt omfattande urval institutionella placerare med i urvalsgruppen 
reducerar vi flera av de ovan nämnda problemen. Även intervjuerna med Fondbolagens 
Förening, Aktiespararen och Finansinspektionen fyller en funktion i detta avseende. Det stora 
urvalet av respondenter hjälper oss att dra mer generella slutsatser. 
 
Sekundärmaterial 
Sekundärmaterialet består främst av ekonomisk litteratur, offentliga utredningar samt 
forskningsartiklar och forskningsrapporter som publicerats i olika ekonomiska tidskrifter. Vi 
har inte haft möjlighet att kontrollera uppgifterna men bedömer våra källor som trovärdiga 
eftersom sekundärmaterialet bygger på erkända och vedertagna källor. 
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3 Några teorier om corporate 
governance 

Mycket av den moderna företagsteorin kring aktiebolaget och dess styrning baseras på ett 
arbete från 1930-talet. De amerikanska forskarna Berle och Means presenterade 1932 en 
betydelsefull studie av amerikanska storföretag.43 En viktig slutsats de gjorde var att i 
aktiebolag med spritt ägande finns inte längre något nära samband mellan risk och kontroll 
hos ägarna. 
 
Berle och Means studie har gett upphov till principal-agentteorin. Separationen av risk och 
kontroll har varit utgångspunkt för många moderna teorier om ägarstyrning och corporate 
governance. 
 
 

3.1 Utgångspunkt i principal agentteori 

Förr i tiden bedrevs företagande ofta i familjeföretag. En egenföretagare har ett naturligt 
incitament i att maximera avkastningen på sina tillgångar. Framväxten av aktiebolag innebar 
att tjänstemän ansvarade för den operativa verksamheten och att ägarna fick en mer passiv 
och övervakande roll. Tjänstemännen kan i och för sig vara kompetenta och dugliga, men de 
kan även ha egenintressen som inte nödvändigtvis överensstämmer med ägarnas intressen. 
Det finns en risk att företagsledningen till exempel kan vara mer intresserad av att maximera 
marknadsandelar, storleken på företaget, tillväxt eller att minimera sina egna ansträngningar 
istället för att fokusera på att maximera aktieägarvärdet. På grund av otillräcklig information 
om vad som sker i företaget riskerar ägarna sitt investerade kapital.44 
 
Allmänt sett kan ett principal agentförhållande liknas vid ett implicit eller explicit 
kontraktuellt förhållande där en uppdragsgivare – principalen – engagerar en uppdragstagare – 
agenten – till att utföra uppgifter för uppdragsgivarens räkning varvid beslutsfattande 
delegeras till uppdragstagaren.45 
 
Om både uppdragsgivaren och uppdragstagaren är nyttomaximerande finns det en stor 
sannolikhet för att agenten inte alltid handlar i principalens intresse. Karaktäristiskt för 
principal agentförhållanden är dels att parterna har olika information om verksamheten, både 
vid avtalets ingående och under kontraktets löptid, dels att agenten fortlöpande har övertaget 
avseende informationen. Termerna asymmetrisk och privat information syftar på det 
förhållande att agenten under kontraktets löptid har större insikt i verksamheten än 
principalen. Här finns en risk att agenten kan avvända informationsövertaget för att gynna sig 
själv. Uppdragsgivaren kan försöka minska den förlustrisk han löper genom att detaljreglera 
förhållandet med uppdragstagaren i ett kontrakt. 
 

                                                 
43 Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.25. 
44 Jfr Hart et al, 1995, Corporate governance: some Theory and Implications, s.678 ff. 
45 Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.26. 
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Efter att ett eventuellt kontrakt ingåtts ändras karaktären på uppdragsgivarens problem. 
Problemet är inte längre att det finns informationsproblem som avser oklarheter om vilka 
förhållanden som gäller inför kontraktstecknandet; så kallad adverse selection. Eftersom 
uppdragstagaren har delegerat arbetsuppgifter till agenten är problemet nu istället att 
uppdragstagaren inte i detalj kan reglera om agenten fattar de för honom mest ändamålsenliga 
besluten; så kallad moral hazard.46 
 
Kostnaderna för att detaljreglera ett kontrakt så att det kan reglera partsförhållandet i varje 
framtida position är oändliga. I praktiken kan därför aldrig ett kontrakt ges en fullständig 
utformning. De kostnader som uppstår på grund av att principalen och agenten inte har samma 
intressen kallas enligt principal agentterminologin agentkostnader:47 
 
 
   Företagets värde om 
Agentkostnader =  det endast drivits i - Nuvarande värde 
   aktieägarnas intresse 
 
 
När kostnaderna för att eliminera informations- och intressekonflikter inom ett företag inte 
kan hanteras genom kontrakt blir corporate governance relevant. För att begränsa 
intressekonflikten och minimera agentkostnaderna kan uppdragsgivaren dels tillhandahålla 
incitament, dels lägga resurser på övervakning och kontroll. 48 
 
 

3.2 Problem med övervakning och kontroll 

Som en följd av att ledningsfunktionen i det publika bolaget har separerats från ägarna har 
ägarna tilldelats rätten att övervaka och kontrollera ledningen. För ägarna är dock 
övervakning och kontroll förenat med tid och pengar. Den formella rätten till kontroll följer 
av aktiebolagslagen som ger aktieägaren en rätt att rösta på bolagsstämman. Den verkliga 
möjligheten till övervakning och kontroll följer emellertid av storleken på ägarens kapital. För 
att få total kontroll över företaget krävs ett innehav på 50 % eller mer. Ofta räcker det dock 
med mindre än så för att få kontroll. Ägandet är betydligt mer spritt i USA och Storbritannien 
än i övriga Europa.49 
 
För att övervakning skall löna sig måste vinsterna av övervakningen överstiga kostnaderna för 
den som övervakar. Detta kan vara komplicerat eftersom övervakning är en kollektiv vara. 
Om en aktieägare tar på sig kostnaderna för övervakning och det skulle leda till en förbättring 
av företagets prestation kommer vinsten delas av alla aktieägare, det vill säga även de som 
inte deltagit i övervakningen på något sätt, så kallade freeriders.50 

                                                 
46 Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.25. 
47 Jfr Hamberg, M., 2001, Strategic Financial Decisions, s.71. 
48 Hart et al, 1995, Corporate Governance: Some Theory and Implications, s.678 ff samt Bergström et al, 2001, 
Aktiebolagets grundproblem, s.22. 
49 Pålsson, A-M, 2001, Fondbolagen: de ovilliga och olämpliga ägarna, s.4 samt Bergström et al, 2001, 
Aktiebolagets grundproblem, s.141. 
50 Pålsson, A-M, 2001, Fondbolagen: de ovilliga och olämpliga ägarna, s.4 samt Bergström et al, 2001, 
Aktiebolagets grundproblem, s.141. 
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En enskild aktieägare med ett litet innehav har inte någon möjlighet att utöva kontroll och 
drabbas därför av höga kostnader för övervakning. Följaktligen har den aktieägaren stora 
incitament att överlåta kontrollfunktionen på någon annan och agera freerider.51 
 
 

3.3 Andra kontrollmekanismer 

Kostnaderna för övervakning och kontroll – och därmed risken för bristande övervakning - 
kan leda till att företagsledningarna ges utrymme att välja egna mål som inte överensstämmer 
med ägarnas.52 Risken för att företagsledningen inte skall tillvarata ägarnas intresse motverkas 
av en rad kontrollmekanismer. 
 
Marknaden för företagskontroll 
De investerare som anser att ett företag inte sköts optimalt kan ta över bolaget och avsätta den 
befintliga ledningen. Övertaganden kan ske både i samförstånd med den existerande 
ledningen och mot dess vilja – ett s.k. hostile take over. Hostile take overs är vanligt 
förekommande i USA, dock inte i Sverige.53 
 
Arbetsmarknaden för företagsledare 
Marknaden för verkställande direktörer, styrelseledamöter och andra företagsledare kan verka 
i disciplinerande riktning. Om en person i en företagsledning inte har arbetat för företagets 
intresse och följt rådande normer och värderingar kommer detta sannolikt att aktualiseras när 
han (eller hon) söker ny anställning, nya styrelseuppdrag etcetera. Media och aktieanalytikers 
bevakning kan spela en stor roll i detta avseende. Om det skulle finnas svaga bolagsledningar 
finns det mycket som talar för att de kommer uppmärksammas.54 
 
Produktmarknadskonkurrens 
Ett företag som har effektiv produktion har bättre allokering av företagets resurser, lägre 
produktionskostnader och kan erbjuda lägre priser. Ineffektivt ledda företag blir utslagna av 
mer effektiva företag. I de fall vinstutvecklingen är svag i ett bolag men bättre hos 
konkurrenterna är det sannolikt att ägarna reagerar och byter ut ledningen.55 
 
Kapitalmarknaden 
När ett företag behöver vända sig till kapitalmarknaden för att skaffa nytt risk- eller 
lånekapital kommer ett ineffektivt skött företag drabbas av högre kostnader än ett välskött. 
Kapitalmarknaden kan således verka disciplinerande på företagsledningar. 
Kontrollmekanismen verkar dock inte kontinuerligt eftersom den bara blir aktualiserad i 

                                                 
51 Pålsson, A-M, 2001, Fondbolagen: de ovilliga och olämpliga ägarna, s.4 samt Bergström et al, 2001, 
Aktiebolagets grundproblem, s.141. 
52 Se vidare Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.80 ff. 
53 Jfr Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.141 f. Många svenska företag är kontrollerade av 
starka ägare som innehar en förhållandevis stor andel av rösterna. Troligen är detta en viktig förklaring till att 
fientliga uppköp inte är vanligare i Sverige. Det senast uppmärksammande fallet av försök till uppköp av 
svenska bolag är OM:s fientliga bud på London Stock Exchange — för en studie av effekterna av ”take overs” 
som disciplinerande instrument se Franks et al, 1996, Hostile Takeovers and the Correction of Managerial 
Failure, Journal of Financial Economics 40 s.163-181. 
54 Jfr Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.143. 
55 Jfr Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.143. 
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samband med kapitalanskaffning. Ett bolag som kan använda internt genererade vinstmedel 
för expansion är således inte utsatt för denna kontrollmekanism.56 
 
Massmedia 
Massmedia påverkar företaget genom att det påverkar dess rykte och de anställdas moral. 
Media tar fram information om verksamheterna och övervakar därigenom dessa. Detta kan 
vara element i en övervakning. Det finns dock ingen anledning att anta att medias 
övervakning överensstämmer med ägarens behov av övervakning, vilket innebär att medias 
betydelse för ägarens övervakning kan vara liten.57 
 
Lagstiftning och normer 
Företag styrs av externa krav på verksamheten, bland annat lagstiftning, regleringar, och 
branschorganisationers krav på verksamheter. Framför allt bidrar staten till övervakning av 
verksamheten, mer eller mindre kostnadsfritt för verksamheterna, genom sin lagstiftning och 
sina regleringar. Föreningar, till exempel branschföreningar, kan skapa regleringar som 
företagen har incitament att följa, bland annat för det goda ryktets skull.58 
 
Koncentrerat ägande 
För att hantera principal agentproblemet kan ägarna till företag återgå till ett koncentrerat 
ägande – antingen på egen hand eller i en grupp aktieägare som agerar gemensamt. På grund 
av informationsasymmetrierna kan företagsledningen fortfarande ha en tendens att agera i 
eget intresse men drivkrafterna att övervaka och kontrollera företagsledningarna är starkare 
för aktieägare med stora innehav:59 
 

• Större kapital medför en större reell möjlighet att påverka. 
• Kostnaderna för övervakning och kontroll fördelas över fler aktier vilket innebär att 

övervaknings- och kontrollkostnaden per aktie minskar. 
• Kostnaderna för övervakning och kontroll kan totalt sett minska genom att en aktör 

specialiserar sig på uppgiften. 
 
Eftersom aktieägare med stora innehav kan leda till förbättrad övervakning och kontroll av 
företagsledningen kan förekomsten av stora ägare gynna samtliga aktieägare. 
 
Även om hög ägarkoncentration kan leda till bättre övervakning och kontroll över 
företagsledningen kan denna typ av ägande bli alltför riskfylld och följaktligen hämma 
tillväxten och effektiviteten på kapitalmarknaden. För att kunna sprida risker är det önskvärt 
att det finns många små investerare. Med ändamålsenligt lagskydd kan de förbli små och 
räkna med att få avkastning på sitt satsade kapital. Om lagen inte skyddar minoritetsägare 
måste ägarna ha stora innehav för att jämvikt mellan ledning och ägare skall upprätthållas. 
 
Enligt bland annat en studie av La Porta et al kan stark ägarkoncentration tolkas som ett 
substitut för adekvat juridiskt minoritetsskydd men samtidigt hämma kapitalmarknaden.60 I 

                                                 
56 Jfr Bergström et al, 2001, Aktiebolagets grundproblem, s.143. 
57 Collin, S-O, 2001, Ownership strategy: a Holistic and Praxis Oriented View on Corporate Governance, s.17. 
58 Collin, S-O, 2001, Ownership strategy: a Holistic and Praxis Oriented View on Corporate Governance, s.18. 
59 Pålsson, A-M, 2001, Fondbolagen: de ovilliga och olämpliga ägarna, s.4 med vidare hänvisningar. 
60 Se vidare La Porta et al 1997 för en utförligare redogörelse för de olika rättssystemen. Resultaten bygger på 
statistiska korrelationer mellan det legala systemet och typen av ägarstruktur och säger inget om kausaliteten. De 
samband som observerats skulle likaväl kunna ha förklarandevariabler som har sitt ursprung i en gemensam 
juridisk tradition och en del av La Porta et als slutsatser kan därför ifrågasättas. Se vidare t.ex. Bergström et al 
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företag vars aktier handlas på aktiebörser är det vanligare med en stark ägarkoncentration i 
länder med sämre skydd för små aktieägare. Detta tyder på att små aktieägare inte är lika 
vanligt förekommande i länder som inte skyddar deras intresse.61 
 
La Porta et al visar i sin studie att aktieägandet i USA och Storbritannien är avsevärt mer 
spritt än i övriga världen. Författarna förklarar detta med att minoritetsskyddet i USA och 
Storbritannien är betydligt starkare än i övriga världen. En annan förklaring till skillnaderna i 
ägarkoncentration som förts fram är politikernas inställning till konkurrens. Amerikanska 
politiker har under hela 1900-talet haft en kritisk inställning till finansiell 
maktkoncentration.62 
 
 

3.4 Corporate governance i Sverige 

Istället för att främst förlita sig på att marknadsmekanismerna sköter övervakningen av 
företagsledningen – vilket oftast sker i de anglosaxiska länderna där aktieägandet är mycket 
spritt – bygger den svenska modellen för corporate governance på en kontinentaleuropeisk 
tradition där mycket av makten över företagen innehas av starka kontrollägare. De svenska 
kontrollägarna har dock förlorat en del av sitt inflytande de senaste åren.63 
 
Aktiebolagets syfte är att bereda aktieägarna vinst. Aktiebolagslagen stadgar att aktieägarna 
har rätt till residualen sedan anställda, leverantörer, långivare och andra kontraktsparter fått 
sitt. Den grundläggande tanken i aktiebolagslagen är att det är ägarnas organ – 
bolagsstämman – som är det högsta beslutande organet i aktiebolaget. Bolagsstämman utser 
styrelsen vars uppgift är att ansvara för organisationen av bolaget och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Dessutom utser styrelsen VD som sköter den löpande förvaltningen i 
enlighet med styrelsens anvisningar. VD måste följa styrelsens föreskrifter.  
 
En aktieägare har följande fundamentala rättigheter: 
 

• Rätt till avkastning (vid eventuellt överskott). 
• Rätt att överlåta aktien till annan person. 
• Rätt att delta i kontroll av ett bolags ledning och verksamhet genom att utnyttja 

sin rösträtt vid bolagsstämma. 
 
Aktiebolagslagen har under 1990- talet varit föremål för en översyn. Aktiebolagskommittén 
som är ansvarig för översynen har betonat vikten av att ha en aktiv ägarfunktion i företagen.64 
 

                                                                                                                                                         
Aktiebolagets grundproblem s.41 ff för en utveckling av kritiken mot en del av de slutsatser som La Porta et al 
kommer fram till. 
61 Jfr även Shleifer et al, 1995, A Survey of Corporate Governance för en studie av samband mellan det legala 
systemet och ägarstruktur i företag. 
62 Jfr Ekonomirådets rapport 2003, Ägarmakt och omvandling, s.28 f. 
63 Jfr Ekonomirådets rapport 2003, Ägarmakt och omvandling, s.28 f. 
64 SOU 1995:44, Aktiebolagets organisation, s.197. 
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Ägarnas styrmekanismer 
Ägarna har tillgång till följande styrmekanismer: 
 

• Närvaro vid bolagsstämma 
• Utnyttjande av rösträtt på bolagsstämma 
• Medverkande i nomineringskommitté 
• Incitamentsprogram 
• Samverkan med andra ägare 
• Utvärdering av styrelse 
• Avyttring av hela innehavet 
• Avyttring av delar av innehavet 

 
Aktiebolagets styrelse 
Aktiebolagets styrelse har till uppgift att överföra ägarnas krav till operativa verksamhetskrav. 
Den anses ha fyra funktioner.65 
 

• Övervakning 
• Beslutsfattande 
• Tillsättande, avsättande och belönande av VD 
• Ge bolagsledningen service 

 
Styrelsen är en av de viktigaste kontrollmekanismerna som är tillgänglig för ägarna.66 
Huvudregeln är att styrelsens ledamöter utses och avsätts av bolagsstämman. 
Aktiebolagslagen innehåller inga bestämmelser om hur styrelseval skall beredas. Beroende på 
ägarförhållandena i bolaget varierar troligen formerna för beredning starkt.67 
 
I börsnoterade bolag tycks initiativet ofta ligga på styrelsens ordförande som, i samråd med 
större aktieägare och övriga styrelseledamöter, startar beredningsprocessen. Oftast presenteras 
resultatet av beredningen först vid bolagsstämman vilket innebär att stämmodeltagare inte har 
någon möjlighet att i förväg bilda sig någon uppfattning om de föreslagna kandidaterna.68 
 
De senaste åren tycks det ha blivit vanligare att valet av styrelseledamöter bereds i olika 
former av valberednings- eller nomineringskommittéer. Näringslivets Börskommitté (NBK) 
har med anledning av detta utfärdat en rekommendation avseende svenska börsbolag, NBK:s 
rekommendation Information inför val av styrelse i aktiemarkandsbolag 1994. Från den 1 
januari 1995 ingår rekommendationen som bilaga till Stockholms Fondbörs 
registreringskontrakt.69 Rekommendationen återfinns i Bilaga 4. 
 

                                                 
65 Nial et al., Svensk associationsrätt, s.110 ff. 
66 Nial et al., Svensk associationsrätt, s.110 ff. 
67 Nial et al., Svensk associationsrätt, s.111 f. 
68 SOU 1995:44, Aktiebolagets organisation, s.200. 
69 Jfr SOU 1995:44, Aktiebolagets organisation, s.200 samt NBK:s rekommendation i Bilaga 4. 
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Svenska instrument för kontrollägande 
I Sverige finns tre huvudinstrument för huvudägaren att utöva kontroll: 

• Röstvärdesdifferentierade aktier 
• Ask- i- ask- ägande 
• Korsvist ägande 

 
Instrumenten innebär att en ägare får ett större inflytande än vad som hade gällt om principen 
”en aktie- en röst” hade varit rådande. Instrumenten kan kombineras för att på så vis kunna 
öka kontrollen.70 

3.5 De institutionella placerarnas övervakning 

Eftersom små aktieägare har incitament att agera freeriders på bekostnad av kontrollägare och 
enskilda aktieägare har problem att utöva effektiv övervakning och kontroll över stora företag 
skulle institutionella placerare kunna vara lämpliga övervakare av stora företags ledningar. 
Trots att röster och kapital samlas hos en institution som skulle kunna utöva betydligt mer 
effektiv övervakning än små aktieägare var för sig är det inte säkert att de institutionella 
placerarna är effektiva övervakare. 
 
Problemet är att nya principal agentproblem uppstår när anställda kapitalförvaltare ska utöva 
ägarstyrning och kontroll. Dels har institutionerna begränsade möjligheter att uppnå 
betydande inflytande i företag på grund av lagstiftning och riskspridning vilket kan leda till att 
freeriderproblemet består, dels är det svårt att utforma belöningssystem som ger förvaltarna 
riktiga incitament att utföra en effektiv övervakning.71 
 
Begreppet corporate governance började uppmärksammas för cirka 25 år sedan. En 
bakomliggande orsak var bland annat att lagstiftning som reglerade de privata 
pensionsfonderna i USA – The Employment Retirement Security Income Act (ERISA) – 
infördes 1974. Enligt ERISA-lagstiftningen, som alltmer kommit att bli normgivande för 
övriga institutionella ägare i USA, har pensionsfonderna en omsorgs- och lojalitetsplikt men 
även en skyldighet att rösta för de aktier de förvaltar. Den stora amerikanska pensionsfonden 
Californian Public Employee Retirement System (CalPERS) har kommit att spela en drivande 
roll i corporate governancefrågor i USA. CalPERS har utvecklat principer om bland annat 
ägarnas ansvar, transparens, utvärdering av styrelser och ledning med mera som har fått stort 
genomslag i USA.72 
 
Trots en rad studier på området har det varit svårt att hitta starkt empiriskt stöd för några 
effekter av institutionernas ägarstyrning i USA och Storbritannien.73 
                                                 
70 Ett tydligt exempel på kontrollinstrumentens multiplikativa effekter är kontrollen över Ericsson. Ericsson har 
en röstvärdesdifferens mellan A- och B- aktier på 1000 till 1. Familjen Wallenberg kontrollerar – via stiftelser 
och fonder – 40 procent av Investors röster med 20 procent av dess kapital. Via Investors fyra procent av 
Ericsson kapital kontrollerar familjen Wallenberg över 40 procent av rösterna trots att de i praktiken endast 
bidragit med 0,8 procent av kapitalet (Annorlunda uttryckt kontrollerar 20 procent av Investors kapital 4 procent 
av Ericssons kapital vilket i sin tur motsvarar 40 procent av rösterna). Jfr Ekonomirådets rapport 2003, Ägarmakt 
och omvandling, s.56 ff. 
71 Jfr Pålsson, A-M, 2001, Fondbolagen: de ovilliga och olämpliga ägarna, s.5 ff och Ekonomirådets rapport 
2003, Ägarmakt och omvandling, s.134 f.  
72 Ekonomirådets rapport 2003, Ägarmakt och omvandling, s.134 f. 
73 Ekonomirådets rapport 2003, Ägarmakt och omvandling, s.135 med vidare hänvisning till Karpoff, J.M. 1998, 
The Impact of Shareholder Activism on Target Companies: A Survey of Empirical Findings.University of 
Chicago Graduate School of Business. 
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4 Exit och voice som mekanismer för 
ägarstyrning 

4.1 Bakgrund till exit och voice 

Exit och voice är klassiska corporate governance termer som kan användas för att förklara 
institutionella ägares agerande. Termerna användes först av Hirschman 1970 som beteckning 
på alternativa tillvägagångssätt för ett företag eller en organisation att skaffa sig information 
om nedgång i prestationsförmågan. I likhet med Hedlund et al använder vi Hirschmans termer 
som beteckningar på institutionella placerares handlingsalternativ efter att information om 
deras innehav inhämtats. Hirschman ansåg att företag och andra organisationer med tiden 
tenderar att försämras beträffande rationalitet, effektivitet och att mobilisera kraft. En sådan 
negativ utveckling kan emellertid motverkas genom två mekanismer, exit och voice. Dessa 
termer är handlingsalternativ för ägarnas styrning av bolaget.74 
 
Hirschman definierar exit som ett ekonomiskt beteende medan voice förklaras som ett mer 
diplomatiskt (politiskt) agerande.75 Hirschman införde även ett tredje begrepp med stor 
betydelse för diskussionen om corporate governance, loyalty. Detta begrepp förklarar de 
faktorer som skapar eller påverkar en benägenhet att handla på ett visst sätt, medan exit och 
voice förklarar handlingssättet i sig självt. 
 
Förhållandet mellan företagsledning och ägare berördes endast marginellt av Hirschman. Han 
koncentrerade sina studier främst till förhållandet mellan ledning och kunder respektive 
medlemmar i en organisation.76 I linje med uppsatsens syfte kommer vi inte närmare belysa 
konsumentperspektivet utan istället fokusera kring ägarfrågor. Hirschmans teorier och 
begrepp används ofta för att beskriva och analysera aktiemarknad och ägarroller.77 
 
 

4.2 Exit 

Hedlund et al anser att Hirschmans begrepp exit kan tolkas klart vid analys av ägarfrågor och 
vi ser inte någon anledning att ifrågasätta detta. Hirschman definierar exit som ett utträde, 
lämnande eller avyttrande.  
 

”Some customers stop buying the firm’s products or some members leave the 
organization: this is the exit option. As a result, revenues drop, membership 
declines, and management is impelled to search for ways and means to correct 
whatever faults have led to exit.”78  

 

                                                 
74 Hedlund, G. et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
75 Hedlund, G. et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
76 Hedlund, G. et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
77 Jfr t.ex. Hedlund, G. et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
78 Hedlund, G. et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
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Graden av exitbenägenhet bestäms av frekvensen och storleken på köp samt försäljning av 
aktier. En individs eller organisations exitbenägenhet kan därför definieras som elasticitet i 
relation till information om avkastningsmöjligheter. I det ena extremfallet skall därför, på en 
perfekt kapitalmarknad, alla avvikelser från alternativa placeringsmöjligheter leda till totalt 
utträde omedelbart, genom försäljning av hela aktieinnehavet.79 
 
Aktieägarnas exit- och även entrybeteende, ut- och inträde, genom försäljning eller köp av 
aktier signalerar till företagsledningen hur den förväntade avkastningen är i förhållande till 
andra placeringsalternativ. Därmed sätts press på ledningen att motsvara aktiemarknadens 
förväntningar och upprätthålla en tillräcklig avkastning. Ett utträde kan visserligen sägas vara 
enbart en omfördelning av tillgångar och risker bland ägare. Den indirekta påverkan på 
ledningen är dock kännbar, eftersom aktiemarknadens värdering också påverkar företagets 
möjligheter att skaffa kapital genom exempelvis nyemission. Ett lågt värderat företag löper 
risk för uppköp av personer eller grupper som anser att de kan effektivisera verksamheten och 
eventuellt ersätta ledningen så att företagets fulla potential kan uppnås.80 
 
Styrelsen ser ofta på exitbeteendet som en betygsättning av företaget och ledningens 
prestationer. I de fall då ledningen själv är delägare i företaget eller deras ersättning är knuten 
till kursutvecklingen så blir effekterna av förståeliga skäl betydligt mer direkt.81 
 
 

4.3 Voice 

”The firm’s customers or the organization’s members express their dissatisfaction 
directly to management or some other authority to which management is 
subordinate or through general protest addressed to anyone who cares to listen: 
this is the voice option. As a result, management once again engages in a search 
for the causes and possible cures of customers’ and members’ dissatisfaction”82 

 
Med ovanstående citat skildrade Hirschman voice. Detta är det andra instrumentet ägarna kan 
använda sig av för att uttrycka sitt missnöje i syfte att påverka ledningen i ett företag till 
förändring. Hedlund et al har preciserat Hirschmans begrepp för att använda det i en 
diskussion kring ägarfrågor. Enligt författarna finns olika former av voice, vilka alla kan 
användas för ägarinflytande:83 
 

• Deltagande i bolagsstämma 
• Utnyttjande av rösträtt på stämman 
• Representation i det ägda bolagets styrelse 
• Direkta kontakter med företagets ledning 
• Deltagande i ledning genom anställning i företaget 
• Deltagande i politiska och andra fora för att tillgodose företagets intressen 
• Kontakter med övriga ägare 

                                                 
79 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.57. 
80 Jfr Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.60. 
81 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.60. 
82 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
83 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
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Vidare kan voicefunktionen uppdelas efter innehållet i de åtgärder den förväntas generera:84 
 

• Information om företagets situation, avkastning mm 
• Förändring av ledningen i bolaget 
• Beslut om och genomförande av specifika affärer 

 
 

4.4 Loyalty 

Hirschmans tredje begrepp som kan användas för att förstå av institutionella ägares agerande 
är loyalty. Lojalitet förklarar varför exit och voice kan förekomma samtidigt. Eftersom 
lojalitet hänför sig snarare till de faktorer som påverkar en benägenhet att handla på ett visst 
sätt, snarare än agerandet självt, behandlas begreppet endast knapphändigt av Hedlund et al.85 
 
Enligt Hirschman är exit oftast enklare än voice och innebär lägre kostnader. Detta innebär att 
möjligheten till exit leder till reducerad sannolikhet att voice utnyttjas. 
 

”...while exit requires nothing but a clearcut either-or decision, voice is essentially 
an art constantly evolving in new directions. This situation makes for an 
important bias in favor of exit when both options are present...”86 

 
Detta skulle kunna innebära att voice endast är ett reellt handlingsalternativ då det inte 
existerar möjlighet till exit. Möjligheten till exit skulle alltså ha en benägenhet att reducera 
och förstöra voiceförmågan.87 
 
Vad är det då som avgör valet mellan exit och voice? Hirschman besvarar frågeställningen 
efter att ha preciserat den något. 
 

“If a competing or substitute product B is available at the same price as the 
normally bought product A and if, because of the detoriation of A, B is now clearly 
superior from the point of view of A’s customers, under what conditions will a 
customer of A fail to go over to B?”88 

 
De som väljer att utnyttja voice istället för exit är enligt Hirschman de kunder som önskar och 
hoppas att A åter kommer att bli bättre än B. Om kunden väljer A beror detta på att han 
känner att han både vill och har möjlighet att påverka A. Endast genom att förbli kund kan 
han utöva det inflytande voice medför. 
 
Beslutet att inte använda exit kan också tas av kunder som litar på att deras egen voice, i 
kombination med andra kunder, kommer att vara framgångsrik. Andra kunder kan välja att 
stanna eftersom de känner att de ändå snart kommer vilja byta tillbaka och de kostnader detta 
kan vara förknippat med. 
 

                                                 
84 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.57 f. 
85 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.56. 
86 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.43. 
87 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.43 ff. 
88 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.37. 
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”Finally there are those who stay with A out of ”loyalty”, that is, in a less rational, 
though far from irrational, fashion. Many of these “loyalists” will actively 
participate in actions designed to change A’s policies and practices, but some may 
simply refuse to exit and suffer in silence, confident that things will soon get 
better.”89 

 
Benägenheten till exit för ägarna kan alltså minska genom lojalitet vilket i sin tur kan aktivera 
sökandet efter alternativa vägar att – genom voice - direkt påverka det rådande tillståndet i 
företaget. Beslutet att använda voice kan innebära en varierande grad av engagemang och 
aktivitet från ägarnas sida. Hedlund et al drar slutsatserna att utifrån Hirschmans analys blir 
det avgörande för huruvida en ägare väljer exit eller voice: 90 
 

• En bedömning av möjligheterna att positivt påverka företaget, vilket förutsätter både 
inflytande och kompetens. 

• En bedömning av värdet av alternativa handlingsmöjligheter genom omplaceringar av 
tillgångar, till exempelvis andra företag. 

 
Genom lojalitet kan förekomsten av exit begränsas till de situationer då exit verkligen är 
rationellt. Eftersom lojalitet minskar benägenheten för exit, kan den bidra till att ett företags 
mest kunniga och insiktsfulla ägare stannar kvar, vilket är en fördel inte minst för ett företag 
som befinner sig i en svår situation.91 
 
 

4.5 Effekten av exit och voice 

Som nämnts ovan är Hirschmans teori främst koncentrerad på mekanismer för att motverka 
och upphäva tillfällig nedgång i ett företags prestationsförmåga. Hedlund et als studie 
behandlar dels - i likhet med Hirschman - frågor om intern effektivitet dels problem rörande 
förnyelseförmågan. 
 
Den kontroll som exit behandlar är främst den kortsiktiga lönsamheten och den inre 
effektiviteten. Förnyelseförmågan däremot kontrolleras inte i samma utsträckning. Detta beror 
på att förändringar i effektiviteten snabbast påverkar kortsiktiga vinstutsikter vilket 
aktiekursers utveckling kan vara känsliga för. Graden av kortsiktighet i exitbeteendet bör dock 
inte överdrivas, enligt Hedlund et al. Många högteknologiska företag på västerländska börser 
har värderats högt över vad deras aktuella avkastning motiverat. Detta kan förklaras genom att 
aktiekursen bestäms av förväntningar om framtida utdelningar. Höga P/E tal för 
högteknologiska företag visar att investerare ofta ser långsiktigt på avkastningens utveckling 
och att investerare kan ha stort tålamod med företag vars aktuella avkastning med gängse mått 
skulle betraktas som otillräcklig. Vidare är det inte ovanligt att placerare tar hänsyn till 

                                                 
89 Hirschman, A. O., 1970, Exit, Voice and Loyalty, s.38. 
90 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.63 samt Hirschman, A. O. 1970, Exit, Voice and Loyalty, 
s.38. 
91 Kostant, P., 1999, Exit, Voice and Loyalty in the Course of Corporate Governance and Counsel’s Changing 
Role, s 208 f. 
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förväntningar om aktiekursens utveckling snarare än förväntade utdelningar på lång sikt. I 
stort kan dock exit skapa problem för en företagsledning med långsiktiga avsikter.92 
 
Även om exitbeteendets vikt för förnyelseförmågan inte är lika tydlig som för den inre 
effektiviteten och den kortsiktiga lönsamheten, är den inte försumbar. Exit kan dock verka 
som en drastisk åtgärd och signalerna är avsevärt svårare att tolka än när det gäller den interna 
effektiviteten. Ägare med stora innehav och god ekonomi kan ha betydande möjligheter att 
genom entry markera förtroende för nya aktiviteter eller stödja utveckling av nya aktiviteter. 
De har också möjligheten att lämna företag och företagsledningar med bristande förmåga till 
förnyelse till förmån för mer lovande investeringar och därigenom utlösa de nödvändiga 
förändringar som behövs i det problemtyngda företaget. Entry kan alltså även fylla en 
funktion i företag med outnyttjad potential genom att förnyelseförmågan stärks.93 
 
Voice är en mycket viktig funktion för ägarna i de företag där ägandet, och därmed risken, är 
separerad från kontrollen. Redan på 1930-talet uppmärksammades problematiken kring 
intressekonflikter mellan ledning och ägare och de informationsasymmetrier som råder mellan 
parterna.94 
 
Enligt Hedlund et al är ansvaret för att utse ledningen en viktig voicefunktion. I en förenklad 
modell är det den enda funktion som ägarna kan utöva, frånsett vissa val mellan 
finansieringsalternativ med skilda risknivåer och utdelningspolitik. Väl insatta ägare kan 
ibland tidigare än aktiemarknaden och i vissa fall även bättre än ledningen urskilja annalkande 
problem. Lojala och stabila ägare har möjlighet att skaffa sig denna typ av information från 
exempelvis anställda i företaget. Genom en god överblick och tillgång till finansiella och 
andra resurser samt egen expertis kan problem och svårigheter begränsas i ett tidigt skede 
utan att skada förtroendet för företaget.95 
 
Vid situationer då exitmekanismen av olika skäl inte utgör ett alternativ, blir voicefunktionen 
av särskild vikt – särskilt när det gäller den inre effektiviteten. Detta kan bli aktuellt till 
exempel när det föreligger hinder för exit på grund av sträng beskattning av transaktioner eller 
realisationsvinster. Institutionella hinder mot exit kan även förekomma då det är fråga om 
lojaliteter inom sfärer eller ideologiskt betingade innehav. Voice-alternativet är av vikt även 
där relationen mellan aktivitet idag och resultat i framtiden är svår att bedöma. Detta gäller 
bland annat i forskningsintensiva företag, branscher med långa kontraktstider, företag med 
stort beroende av enskilda projekt samt företag där kunderna av olika omständigheter inte 
snabbt och lätt kan byta leverantörer eller kunder. I dessa fall kan problem döljas under en 
lång tid vilket betyder att välinsatta och lojala ägare har ett särskilt ansvar att kontrollera 
ledningen och kräva åtgärder från ledningens sida. 96 
 
Jämfört med voice har exit kanske större betydelse för förnyelse i form av tillsättning av 
nyckelpersoner i ledningen, investeringar i ny teknologi, nya marknader eller nya produkter. 
Sådan förnyelse fordrar stöd från ägarnas sida. Ägarnas samtycke till ledningens förslag om 
förnyelse är den minst krävande formen av stöd. Detta innebär ofta en ökning av risktagandet 

                                                 
92 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.60 f samt t.ex. Copeland et al, 2000, Valuation: Measuring 
and Managing the Value of Companies för en närmare beskrivning av hur förväntningar kan påverka 
aktiekursen. 
93 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.61. 
94 Se vidare avsnitt 3.1. 
95 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.61 f. 
96 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.61 f. 
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och den långsiktiga kapitalbindningen. Ägare som inte accepterar ledningens strategi eller är 
snabba att rösta med fötterna kan således medföra svårigheter för ledningen som tvingas att 
ständigt sälja in nya idéer på en anonym marknad.97 
 
Naturligtvis förekommer det mer ambitiösa ägarroller än tyst samtycke. Uppslag till 
förändringar kan fås genom ägarnas kontakter och kunskaper. Kvalificerade ägare kan 
exempelvis vara observanta på tendenser till att en företagsledning fastnar i tidigare 
framgångsrecept på ett negativt sätt. Samarbeten mellan olika företag kan också underlättas av 
om de gemensamma ägarna i större ägargrupper ger sitt stöd.98 
 
 

4.6 Exit eller voice? 

Den slutsats Hedlund et al kommer fram till är att voicefunktionen har sin komparativa fördel 
när det gäller att ange riktning för förbättring eller förnyelse av företag. Exit ger i stort endast 
en signal om att något är rätt alternativt fel. Den ger liten ledning för närmare diagnos och än 
mindre förutsättningar för prognos och behandling. Vidare anser författarna att ägare måste 
vara restriktiva vad gäller exit och lojala med främst företaget och i viss mån dess ledning.99 
 
Hirschman hävdar att det är av betydelse att ha en blandning av exit och voice. Båda 
mekanismerna har sina fördelar och det optimala är en kombination av dem. Hans teori 
bygger på ett resonemang där respektive mekanisms effektivitet har en tendens att försvagas 
över tiden eftersom företagsledningen lär sig hantera den och försöker skydda sig från dess 
inverkan. Utifrån Hirschmans idéer drar Hedlund et al tre slutsatser: 100 
 

• Företag som enbart varit utsatta för exit (och entry) under lång tid skulle höja sin 
effektivitet om ägarnas voicefunktion stärktes. 

• Företag som under lång tid haft en stabil ägarbild och där voicemekanismen 
dominerat skulle må väl av att utsättas för mer ”röstning med fötterna”. 

• Vid varje given tidpunkt är det önskvärt att bägge mekanismerna finns tillgängliga. 
 
 

                                                 
97 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.62. 
98 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.62. 
99 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.62. 
100 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.63. 
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5 Olika ägarkategoriers benägenhet för 
exit och voice 

Hedlund et al diskuterar olika ägarkategoriers – definierade utifrån deras juridiska statur - 
benägenhet för exit och voice. Därefter försöker Hedlund et al identifiera olika grupper av 
ägare med likartade mål med sina innehav. De två olika indelningarna sammanfaller alltså 
inte helt. 
 
 

5.1 Ägarroller utifrån juridisk status 

Kategorierna är: 
 

• Institutioner (Försäkringsbolag, pensionsfonder, aktiefonder, investmentbolag, staten, 
intresseorganisationer, rörelsedrivande bolag och stiftelser) 

• Privatpersoner med små innehav 
• Privatpersoner med stora innehav 
• Anställda i företaget (inklusive ledningen) 
• Utländska placerare 

 
Vår undersökningsgrupp består, med ett undantag, av svenska institutioner (aktiefonder, 
försäkringsbolag och AP-fonder). För att få ett helhetsperspektiv och överblick kommer vi 
ändå att summariskt redogöra för Hedlund et als slutsatser angående grupp fem och lätt beröra 
grupp två, tre och fyra. 
 
 

5.1.1 Institutioner 

Enligt Hedlund et al är syftet institutioner har med sina placeringar avgörande för deras val 
mellan exit och voice. Försäkringsbolag, pensionsfonder och aktiefonder strävar i första hand 
efter god avkastning i kombination med begränsad risk. De har en fokusering på riskjusterad 
avkastning och denna fokusering är bestämd av en uppdragsgivare. Det ligger i 
uppdragsgivarens intresse att erhålla en så effektiv förmögenhetsförvaltning som möjligt och 
det kan medföra att det finns en tendens till exitbeteende.101 
 
Hedlund et al hävdar vidare att institutioners agerande även styrs av den egna kompetensen. 
Därför bör rörelsedrivande bolag i branscher som ligger nära det ägda företagets, 
näringslivsorienterade stiftelser och till viss del även investmentbolag ha störst möjlighet att 

                                                 
101 Rörelsedrivande bolag, staten och intresseorganisationer har å andra sidan ofta andra intressen i bolag än 
enbart avkastning. Detta leder i större utsträckning till ett voicebeteende. Huruvida stiftelser har en benägenhet 
att använda sig av exit eller voice är svårt att avgöra då personerna bakom olika stiftelser har olika syften. Detta 
gör att det är svårt att identifiera en generell benägenhet för denna kategori. Affärsidén är av avgörande 
betydelse för huruvida ett investmentbolag kommer att tillämpa exit eller voice. Av ett investmentbolag inriktat 
på finansiell portföljförvaltning kan man förvänta sig ett exitbeteende medan investmentbolag som vill utveckla 
företag torde välja voice. Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.64. 
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utöva konstruktivt inflytande. Hedlund et al menar att eftersom försäkringsbolag har en 
allmän företagsledningskompetens; snarare än en specifik kompetens; intar de en 
mellanställning. 102 
 
Innehavets relativa storlek samt institutionens storlek är också av betydelse för ägarutövandet 
enligt Hedlund et al. Eftersom dessa båda faktorer påverkar förhandlingsstyrkan gentemot 
andra aktieägare och företagsledning, så påverkar de även tendensen att använda voice. 
Sambandet är dock inte alltid uppenbart. Bland annat kan små institutioner med koncentrerade 
portföljer anse sig ha större anledning att utöva sitt inflytande än stora institutioner med 
spridda portföljer. Vidare kan ett spritt ägande med riskdiversifiering som mål vara ett 
alternativ till voice. Ett utspritt ägande kan dessutom bidra till att sprida viktig information om 
vad som exempelvis händer på utländska marknader, generera idéer om nya 
finansieringsformer och bredda ett företags kontaktnät vilket gör att nettoeffekten är 
svårbestämbar.103 
 
Vidare tycker sig Hedlund et al även kunna utläsa att den roll som en institution har - och 
därmed huruvida voice eller exit kommer att tillämpas - är en effekt av den totala 
ägarstrukturen. Trycket på en institution att ta på sig en aktiv ägarroll, voice, minskar i de fall 
då det ägda bolaget domineras av större ägare. I de bolag där det inte finns några dominerande 
ägare tror Hedlund et al att trycket att utöva ”ägaransvar” och att kravet på ett aktivt ägande 
från institutionens sida sannolikt ökar.104 
 
Enligt Hedlund et al torde riskbenägenhet också kunna vara en faktor som ligger till grund för 
huruvida ett aktivt ägande utövas eller ej. De institutioner som förvaltar andras pengar är 
genom lagstiftning och egna regelverk tvingade att begränsa sitt risktagande. Personliga 
egenskaper och preferenser hos de människor som fattar besluten om placeringar inom 
institutionen har naturligtvis också en inverkan. Eftersom voice i sig självt är en mer osäker 
form kommer riskaversiva institutioner, ceterus paribus, förlita sig till exit.105 
 
 

5.1.2 Utländska ägare 

Hedlund et al menar att utländska placerare nästan uteslutande arbetar med exitalternativet. 
Detta gäller åtminstone de utländska institutionella placerarna, till exempel pensionsfonder. 
Förmodligen är de mycket känsliga för information om alternativa avkastningsmöjligheter 
och har stora möjligheter att snabbt röra tillgångar mellan länder.106 
 
 
 

                                                 
102 De menar också att intresseorganisationer och staten torde ha liten kompetens och det begränsar utav den 
anledningen deras förmåga att utöva voice. I de fall då innehaven i stor utsträckning är låsta kan de med tiden få 
stor insikt i verksamheten vilket medför att deras förmåga att utöva voice ökar. Se vidare Hedlund et al, 1985, 
Institutioner som aktieägare, s.64 f. 
103 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.65. 
104 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.65. Hedlund et als resonemang i detta avsnitt är 
sannolikt präglat av ägarstrukturen i svenska börsnoterade bolag i början på 1980-talet. 
105 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.65. 
106 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.68. 
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5.1.3 Sammanfattande figur 

Hedlund et al sammanfattar sin diskussion i en illustrativ matris (se figur 5.1 nedan). För att få 
överblick och ökad insikt i Hedlund et al resonemang kring de institutionella ägarnas 
agerande har vi valt att även inkludera flera kategorier som vi inte närmare redogjort för 
tidigare. 
 
Figur 5.1 Ägarkategoriers benägenhet för exit och voice 
 

 
Källa: omarbetning Hedlund et al, Institutioner som aktieägare s.69. 
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5.2 Ägarroller utifrån mål med verksamheten 

Hedlund et al gör även en kategorisering av olika ägare utifrån deras ägarstrategier och 
dominerande mål med innehavet. De identifierar sex olika ägartyper: 107 
 

• Finansförvaltare 
• Avkastningsmaximerare 
• Omstrukturerare 
• Investerare 
• Rörelseintressenter 
• Lojalister 

 
Författarna betonar att deras egen bedömning är behäftad med osäkerhet och poängterar att 
alla ägare inom en kategori inte är helt identiska. Dessutom kan naturligtvis ägarna uppträda i 
olika roller i olika företag. 
 
 

5.2.1 Finansförvaltare 

Enligt Hedlund et al söker finansförvaltarna stabila investeringar med god avkastning, då de 
har en effektiv förvaltning av stora finansiella resurser som främsta verksamhetsområde. De 
sprider sina innehav för att minska riskerna och aktar sig generellt för att hamna i låsta 
ägarpositioner. 
 
Ofta handlar finansförvaltare på uppdrag av en mängd olika intressenter, till exempel 
försäkringstagare, småsparare eller pensionssparare. Finansförvaltarna har ofta goda 
kunskaper om kapitalmarknaden vilket bidrar till bidrar till deras starka position. Konkurrens 
om intressenternas medel tvingar finansförvaltarna att kontinuerligt söka högsta möjliga 
riskjusterade avkastning. Bevakningen i press och media ökar trycket på att tillgodose 
intressenternas avkastningsförväntningar.  
 
Hedlund et al menar att finansförvaltarna främst använder exitmekanismen men att de i vissa 
fall har en mer aktiv ägarroll. I och med att finansförvaltarna har många, stora och i regel 
spridda innehav kan de vara uthålliga om innehaven anses vara långsiktigt fördelaktiga. Detta 
faktum bidrar till att företagsledningar ibland ser dem som passiva och lojala. Hedlund et al 
menar att finansförvaltarnas signalfunktion och kapitalförsörjningsfunktion på aktiemarknader 
har kommit att bli av stor betydelse. Deras övervakningsfunktion är dock begränsad.108 
 
 

5.2.2 Avkastningsmaximerare 

Hedlund et al menar att de så kallade avkastningsmaximerarna liknar finansförvaltarna i sin 
fokusering på avkastningen och i hur de använder sig av exit. Dock har 
avkastningsmaximerarna mindre förutsättningar att göra sin röst hörd gentemot 

                                                 
107 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.70 ff. 
108 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.70 f. 
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företagsledningen. Inom gruppen avkastningsmaximerare faller heterogena ägarkategorier 
som småsparare och utländska placerare. Många inom denna ägarkategori torde ha ett 
kortsiktigt perspektiv på sina innehav. Dock kan denna riktning undermineras av olika 
inlåsningseffekter, till exempel på grund av skattelagstiftning. I västvärlden fyller 
avkastningsmaximerarnas oftast en signalfunktion.109 
 
 

5.2.3 Omstrukturerarna 

Till kategorin omstrukturerare hänför Hedlund et al stora grupper ägare vars beteende ofta är 
svårt att förutse. I gruppen ingår bland annat privatpersoner med betydande innehav, 
investmentbolag samt rörelsedrivande bolag. Omstrukturerarna utövar alla tillgängliga medel: 
exit, hot om exit, voice och hot om voice. De kan sätta press på ledningen tack vare sin 
finansiella styrka, obundenhet och överblick.  
 
Hedlund et al menar att omstrukturerarna kan vara relativt lättrörliga eftersom antalet 
individer som styr omstrukturerarnas agerande oftast är begränsat. Genom sitt agerande och 
sina stora innehav kan de signalera till aktiemarknaden och på så sätt vara kurspåverkande. 
Dessutom fyller de en övervakningsfunktion genom att spana efter 
omstruktureringsmöjligheter och potentiella vinster genom rationaliseringar och byte av 
företagsledning. Eftersom omstrukturerarna har ett brett handlingsregister kan de motverka att 
närstående aktieägares övervakningsfunktion försvagas på grund av att ledningen lär sig 
hantera de gamla ägarna.110 
 
 

5.2.4 Investerare 

Hedlund et al kallar investerarna för ”arvtagarna till den klassiska 
kapitalistentreprenörsrollen”. Investerarna placerar sitt kapital långsiktigt och koncentrerar 
ofta sitt ägande till ett visst företag, en viss region eller en viss bransch. Med tiden får 
investerarna oftast god insikt i verksamheten och tar aktiv del i bolaget skötsel. Hedlund et al 
menar att investerarnas utövande av voice oftast yttrar sig genom kontinuerliga kontakter med 
företagets ledning, till skillnad från finansförvaltarna och avkastningsmaximerare som ofta 
begränsar sin voice till bolagsstämman och visst insamlande av information. Eftersom 
investerarna har ett direkt, ofta personligt, intresse av avkastning bibehålls hotet om exit.111 
 
 

5.2.5 Rörelseintressenter 

En av de kategorier som uppvisar högst lojalitet är enligt Hedlund et al rörelseintressenterna. 
De är ofta anställda i det ägda företaget eller i ett företag med rörelsesamband med det ägda 
företaget. I likhet med investerarna har de ofta investerat mycket tid och kapital i företaget. 
Rörelseintressenterna är därför utpräglade lojalister. Hedlund et al menar att deras beteende 

                                                 
109 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.71. 
110 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.71 ff. 
111 Se vidare Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.73. 
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till stor del liknar investerarnas men med mindre möjligheter till exit, vilket kan urvattna deras 
voice.  
 
 

5.2.6 Lojalister 

Gruppen lojalister utgörs enligt Hedlund et al av personer och även institutioner som av 
traditionsskäl håller stabila positioner i ett företag. Hit hör även former av stabilt nysparande, 
exempelvis emissioner där ägarna automatiskt tecknar nya aktier i bolaget vid emissioner. 
Inom denna grupp återfinns också mer venture capital- inriktade placerare som investerar med 
hög risk på längre sikt i företag med potential. Denna grupp lojalister eftersträvar en 
långsiktig avkastning och är betydligt mer djärv än de traditionsbundna lojalisterna som kan 
sägas vara drivna av sentimentalitet och därför är bundna till företaget. 
 
En annan grupp lojalister är de inlåsta. De har blivit inlåsta på grund av historiska, ideologiska 
eller konstitutionella skäl som förhindrar ett utträde. Exempelvis kan stora innehav i bolag 
göra det svårt att bedriva exit eftersom det är svårt att hitta köpare eller så kan det vara så att 
de är knutna till vissa bolag som ingår i samma ägarsfär. Samtidigt har de ingen kraft eller 
kompetens att aktivt påverka utvecklingen i företaget. Statligt ägande men även 
intresseorganisationer och familjeföretag kan vara av denna karaktär.112 
 
Förutsatt att lojalisterna inte utövar maktanspråk eller är inkompetenta, är de attraktiva för en 
företagsledning med ambitioner att fortsätta leda, eftersom de fungerar som stötdämpare 
genom att lindra effekten av tillfälliga resultatförsämringar. Hedlund et al menar att 
lojalisterna fyller en viktig funktion för företag eftersom de tillåter företaget att återhämta sig 
efter de temporära produktivitets- eller kvalitetsnedgångar som de flesta företag förr eller 
senare hamnar i.113 
 
 

                                                 
112 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.74. 
113 Hedlund et al, 1985, Institutioner som aktieägare, s.74. 
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5.2.7 Sammanfattande figur 

Hedlund et al sammanfattar sin analys i en illustrativ matris (se figur 5.2 nedan). 
 
 
Figur 5.2 Ägarkategorier med avseende på dominerande syfte med innehavet samt exit- 
och voicebenägenhet 
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Källa: omarbetning Hedlund et al, Institutioner som aktieägare s. 70. 
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6 Drivkrafter som kan påverka 
institutionernas agerande 

I nedanstående kapitel redogör vi för våra preliminära slutsatser om de drivkrafter som kan 
påverka institutionernas agerande. De preliminära slutsatserna har sin grund i Hedlund et als 
teorier och har vidareutvecklats utifrån våra egna reflektioner. De är formulerade som ett antal 
antaganden. 
 
 
Fig. 6.1 Drivkrafter som påverkar institutionella placerares agerande.  
 
 

 
Källa: Egenhändigt konstruerad modell, 2003, Ahlstedt, Dhejne, Hultman, Randow 
 
Inledningsvis redogör vi översiktligt för några allmänna utgångspunkter om faktorer som vi 
har anledning att tro kan ha stor påverkan på institutionernas agerande och vilka områden vi 
väljer att fokusera på. För att möjliggöra en kärnfull analys har vi valt att fokusera på vissa 
drivkrafter som vi bedömer har en mer direkt påverkan på institutionernas agerande. En 
noggrannare redogörelse för våra antaganden om de viktigaste drivkrafterna följer efter den 
inledande översikten. 
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6.1 Utgångspunkter 

6.1.1  Intressekonflikt mellan institutionen och portföljbolagens ledning 

En grundläggande utgångspunkt för att institutionerna skall använda exit eller voice är att det 
föreligger ett behov av att övervaka ledningen. (Jämför kap 3) 
 
Ur ett principal agentteoretiskt perspektiv, applicerat på en institution och dess portföljbolag, 
föreligger det vissa fundamentala problem. Problemen bottnar i en intressekonflikt mellan 
institutionen (principalen) och ledningen i portföljbolaget (agenten). Intressekonflikten kan 
minskas dels genom att institutionen tillhandahåller incitament, dels genom att institutionen 
lägger ner resurser på övervakning och kontroll av portföljbolagen.  
 
En institution som av någon anledning är missnöjd med ett portföljbolags prestation och inte 
känner att den har möjlighet att påverka dess prestation genom voice kan använda exit. En 
institution som är nöjd med ett portföljbolags prestation kan välja att vara passiv. 
 
 

6.1.2 Marknadsmekanismer 

Risken för att ledningen i portföljföretagen inte tillvaratar institutionernas intresse kan 
motverkas av en rad marknadsmekanismer. 
 

• Marknaden för företagskontroll 
• Arbetsmarknaden för företagsledare 
• Produktmarknadskonkurrens 
• Kapitalmarknaden 

 
Om marknadsmekanismerna fungerar perfekt är marknaden effektiv i sin övervakning av 
portföljbolaget. Då saknas incitament för de institutionella placerarna att använda exit eller 
voice.  
 
Vi kommer inte närmare studera marknadsmekanismernas effektivitet eller hur 
marknadsmekanismerna påverkar institutionernas agerande.  
 
 

6.1.3 Normer  

Lagstiftning 
Den lagstiftning och de regelverk som råder för de tre olika kategorierna institutionella 
placerare skapar förutsättningar och begränsar dem i deras handlingsutrymme. 
Institutionernas förutsättningar påverkar i sin tur användandet av exit och voice. I avsnitt 6.2.1 
om institutionernas roll redogör vi utförligare för hur placeringsreglerna påverkar 
institutionernas agerande. Övriga aspekter av lagstiftningen behandlas inte närmare i studien 
trots att den påtagligt påverkar institutionernas hela verksamhet. 
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Media och intresseorganisationer 
Media och intresseorganisationer fungerar bland annat som normbildare och påtryckare. Av 
den anledningen tror vi att media och intresseorganisationer har påverkat de institutionella 
ägarnas agerande. Intresset för corporate governance har ökat och flera olika organisationer 
har utvecklat rekommendationer och principer för hur institutionella placerares ägarstyrning.  
 
I avsnitt 6.2.3 finns våra antaganden om hur media och intresseorganisationer påverkar 
institutionernas agerande. 
 
 

6.1.4 Placeringsalternativ 

Utifrån Hirschmans och Hedlund et als teorier finner vi att utbudet av alternativa 
placeringsmöjligheter torde påverka valet mellan exit och voice. Finns det ett stort utbud av 
alternativa placeringsmöjligheter kan institutionerna relativt enkelt ersätta underpresterande 
placeringar med nya alternativ som har bättre avkastningsmöjligheter. Här förefaller således 
användandet av exit vara mest rationellt. Om en institution skulle vara missnöjd med ett 
portföljbolag och det saknas alternativa placeringsmöjligheter är voice den enda möjligheten 
att påverka portföljbolaget och institutionens avkastning. 
 
Troligtvis leder ett stort utbud av alternativa placeringsmöjligheter till att institutionerna 
använder exit i ökad utsträckning. På motsvarande sätt leder ett litet utbud av alternativa 
placeringsmöjligheter till att institutionerna blir mer benägna att använda voice. 
 
Vi kommer inte närmare att studera hur utbudet av alternativa placeringsmöjligheter påverkar 
institutionernas agerande.  
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6.2 Fem centrala drivkrafter 

I återstoden av kapitlet följer en mer utförlig redogörelse för våra antagande om fem centrala 
drivkrafter som påverkar de institutionella placerarnas agerande. 
 
 

6.2.1 Institutionens roll 

 
 
Rollen omfattar bland annat institutionernas mål och uppgift, deras riskbenägenhet och 
placeringshorisont samt vilken kompetens de har inom ägarstyrning.  
 
Fondbolags, försäkringsbolags och pensionsfonders grundläggande mål är att uppnå god 
avkastning. Hedlund et al anser att institutionernas målsättning och uppgift är effektiv 
förmögenhetsförvaltning. Hedlund et al hävdar även att institutionernas riskbenägenhet torde 
påverka valet av exit och voice. Institutionerna har ofta en riskaversiv inställning dels på 
grund av lagstiftning, dels på grund av egna riskpolicys. Den bakomliggande orsaken till 
institutionernas inställning till risk torde vara att institutionerna förvaltar andra personers 
kapital. Enligt Hedlund et als resonemang kommer institutionerna främst att använda sig av 
exit eftersom voice i sig självt är en mer osäker ägarstyrningsmekanism. 
 
Även institutionens kompetens inom företagsstyrning antas påverka valet mellan exit och 
voice. Utifrån Hedlund et als resonemang kring indelning av olika ägartyper efter deras 
”dominerande syfte med innehavet” (jfr kapitel 5.2) antar vi att de institutionella placerarna i 
vår studie bör indelas i kategorin ”finansförvaltare”. Deras kompetens ligger främst inom 
kapitalförvaltning och inte inom företagsstyrning. Enligt Hedlund et al använder 
”finansförvaltarna” huvudsakligen exit eftersom de har små möjligheter till konstruktivt 
inflytande.  
 
Hedlund et al hävdar i sin studie att stora försäkringsbolag intar en ”mellanställning” i valet 
av exit och voice. Enligt författarna har de större försäkringsbolagen ofta allmän kompetens 
inom företagsstyrning vilket skulle innebära att de kan ha större kapacitet för voice. Vi antar 
att resonemanget bygger på förhållanden under början på 1980- talet. Den branschglidning 
som skett inom försäkringsbranschen torde ha medfört att försäkringsbolagens verksamhet 
idag i allt större utsträckning liknar övriga finansiella aktörers och att det följaktligen inte 
föreligger några skillnader i agerande mellan försäkringsbolagen och de andra institutionerna. 

Vi antar att: 
• institutionella placerare strävar efter en god riskjusterad avkastning vilket

minskar incitamenten att använda voice i hög utsträckning. 
• institutionella placerare främst har kompetens inom kapitalförvaltning vilket

minskar incitamenten att använda voice i hög utsträckning. 
• institutionella placerare med en långsiktig placeringshorisont tenderar att

använda voice i hög utsträckning. 
• restriktiva placeringsregler begränsar förutsättningarna att använda voice. 
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Vår uppfattning är att institutionernas placeringshorisont kan påverka benägenheten att 
använda exit eller voice. Det kan ta lång tid innan resultaten från voice yttrar sig. En lång 
placeringshorisont förbättrar institutionens möjlighet att kunna tillgodogöra sig de eventuella 
förändringar som kan uppkomma tack vare användandet av voice. Vidare kan 
kausalsambanden mellan institutionens användande av voice och en eventuell framtida 
förändring vara oklara. Således torde en institution med lång placeringshorisont vara mer 
benägen att använda voice än en institution med kort placeringshorisont. 
 
Institutionens placeringsregler är beroende av vilken sorts verksamhet den bedriver. Samtliga 
institutioner i studien måste följa vissa regler om riskspridning av sina innehav. Restriktiva 
placeringsregler kan begränsa institutionernas möjligheter att uppnå betydande andelar av 
röstvärdet i sina portföljbolag. Om en institution endast har en liten ägarandel i ett företag 
torde dess benägenhet att använda voice minska. Följaktligen torde restriktiva 
placeringsregler innebära att institutionerna tenderar att använda exit. På liknande sätt skapar 
liberala placeringsregler förutsättningar för institutionerna att uppnå stort inflytande i sina 
portföljbolag. Eftersom möjligheten för institutionen att påverka sina portföljbolag då 
förbättras, får institutionen större incitament att använda voice. 
 
 

6.2.2 Institutionens storlek och storleken på dess innehav 

 
 
Hedlund et al anser att stora institutioner har naturliga förutsättningar att använda voice i 
större utsträckning än mindre. De har till exempel bättre möjlighet att bära kostnaderna för 
övervakning och kontroll. Det finns vidare möjligheter till stordriftsfördelar genom att 
övervakningskostnaden per ägd aktie minskar och att institutionen kan specialisera sig i större 
utsträckning. Stora institutioner har dessutom en förhandlingsstyrka tack vare sin finansiella 
styrka. Vi tror att stora institutioner har bättre kapacitet att utöva voice – och följaktligen är 
mer benägna att använda voice – än mindre. Vidare finns det en naturlig koppling mellan 
institutionens storlek och möjligheten att uppnå stor andel i innehaven. 
 
En institutions ägarandel i ett portföljbolag påverkar incitamenten för institutionen att 
använda voice. Ju större innehavets relativa andel är, desto större incitament torde 
institutionen ha att använda voice. Enligt Hedlund et al finns ett samband mellan ägarandelen 
och institutionens förhandlingsstyrka och det torde vara den enskilda faktor som har störst 
inverkan på institutionernas benägenhet att använda voice. 

Vi antar att: 
• stora institutionella placerare har bättre kapacitet att utöva voice än mindre. 
• institutionella placerare som har en, i förhållande till andra aktieägare i

portföljbolaget, stor andel i ett innehav har en ökad benägenhet att använda
voice. 

• institutionella placerare med ett stort enskilt innehav, i förhållande till övriga
innehav i den egna portföljen, har en ökad benägenhet att använda voice i det
specifika innehavet. 
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Även storleken på ett enskilt innehav, i förhållande till övriga innehav i institutionens portfölj, 
påverkar graden av engagemang som institutionen ägnar åt det enskilda innehavet. Orsaken 
till att institutionerna intresserar sig för stora innehav är att de är betydelsefulla. Alla innehav i 
en portfölj medför både ett risktagande och en möjlighet till värdestegring. Ett stort enskilt 
innehavs stora påverkan på institutionens totala avkastning torde innebära att institutionen 
ökar användandet av voice. 
 
Eftersom vinsten av övervakning är en kollektiv vara föreligger ett freeriderproblem. Om en 
institution tar på sig kostnaderna för övervakning och det leder till en förbättring av 
portföljbolagets prestation kommer övriga aktieägare ta del av vinsten utan att ha deltagit i 
övervakningen. Pålsson visar att det föreligger stora incitament för ett fondbolag att överlåta 
övervakningen på andra aktieägare och agera freerider. Pålssons rapport behandlar 
fondbolagens ägarstyrning men den principiella freeriderproblematiken föreligger i alla 
aktiebolag med spritt ägande. Möjligheten att agera freerider torde minska incitamenten för 
institutionerna att använda voice. 
 
 

• Kan bära kostnader för övervakning  
• Kan specialisera sig 
• Förhandlingsstyrka 

Stor institution 

• Större sannolikhet att uppnå stora innehav i innehav 
Stor ägarandel i förhållande 
till övriga aktieägare i 
portföljbolaget 

• Inflytande 
• Förhandlingsstyrka 

Stort enskilt innehav i 
förhållande till institutionens 
portfölj 

• Betydelsefullt för institutionen 
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6.2.3 Media och intresseorganisationer 

 
 
Media och intresseorganisationer fungerar bland annat som normbildare och påtryckare. De 
senaste åren har ägarfrågor fått allt större uppmärksamhet i media och de institutionella 
placerarna har flera gånger fått kritik för sitt agerande. Intresset för corporate governance har 
ökat och flera olika nationella och internationella organisationer har utvecklat 
rekommendationer för hur institutionerna bör agera. Institutionerna uppmanas allt oftare att ta 
ett aktivt ägaransvar och att använda voice i större utsträckning. 
 
Den mediala kritiken har framför allt handlat om att institutionerna är alltför passiva i sin 
ägarroll, att deras förvaltning inte är effektiv och att institutionerna inte agerar i sina sparares 
intressen. Värdet av att främst förlita sig på exit som ägarstyrningsmekanism är också något 
som kommit att ifrågasättas. 
 
Den ökade uppmärksamheten för institutionernas agerande från bland annat media och andra 
intresseorganisationer torde ha lett till att institutionerna blivit måna om att agera politiskt 
korrekt. Vi tror att institutionerna ökat användningen av voice eftersom de utåt vill framstå i 
god dager. 
 
 

6.2.4 Lojalitet 

 
 
Hedlund et al anser att det finns två sorters institutionella lojalister. Den första kategorin 
lojalister är de som av traditionsskäl håller stabila positioner i ett portföljbolag. Den andra 
kategorin är de institutioner som är inlåsta på grund av historiska, ideologiska eller 
konstitutionella skäl. Inlåsning kan även bero på att institutioner har stora innehav i 
portföljbolag. På en aktiemarknad med låg omsättning kan avyttringar av stora innehav vara 
svåra att genomföra. De olika formerna av lojalitet försvårar möjligheten för institutioner att 
använda exit vilket leder till att de istället blir tvungna att förlita sig på voice. 

Vi antar att: 
• media och intresseorganisationer har påverkat institutionerna att använda

voice i ökad utsträckning. 

Vi antar att: 
• lojalitet leder till att en institutionell placerare tenderar att föredra voice

framför exit. 
• lojalitet kan leda till att en institutionell placerare intar en passiv ägarroll. 
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Lojalitet kan även medföra att institutioner intar ett passivt ägarskap. Om institutionen av 
någon anledning skulle vara lojal gentemot portföljbolaget men samtidigt saknar kompetens 
eller resurser för en konstruktiv ägarstyrning kan institutionen komma att inta en passiv 
ägarroll. 
 
 

6.2.5 Total ägarstruktur 

 
 
Institutionernas agerande påverkas med stor sannolikhet av den totala ägarstrukturen i 
portföljbolagen. Enligt Hedlund et al minskar trycket på en institution att ta en aktiv ägarroll 
om ett portföljbolag domineras av andra stora ägare. Kraven på och benägenheten för att en 
stor institution intar en mer aktiv ägarroll torde öka om det saknas stora ägare i ett 
portföljbolag. 
 
I och med att det institutionella aktieägandet ökat kraftigt de senaste årtiondena har 
ägarstrukturen i svenska börsbolag förändrats. Institutionerna har idag större betydelse och 
möjlighet till inflytande än för tjugo år sedan. Före institutionernas framväxt fanns sämre 
förutsättningar för voice och enligt Hedlund et al var därför exit den dominerande 
ägarstyrningsmekanismen för institutionerna. 
 
I och med institutionernas framväxt har förutsättningarna för att utöva inflytande ökat. Trots 
detta tror vi att institutionerna fortfarande är försiktiga med att utöva en aktiv ägarstyrning. 
Således antar vi att institutionerna inte har utvecklats i takt med deras ökade inflytande och 
följaktligen inte har anpassat sig till dagens ägarstruktur. 

Vi antar att: 
• kraven på och benägenheten för en institution att använda voice ökar i

portföljbolag som saknar andra stora ägare. 
• institutionerna inte har anpassat sin ägarroll till dagens ägarstruktur och

fortfarande tenderar att använda exit. 
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7 Empiri 

Kapitel sju innehåller det empiriska material som används för att analysera institutionernas 
faktiska agerande och några viktiga bakomliggande drivkrafter. De inledande avsnitten 7.1 – 
7.3 syftar till att skapa förståelse för de institutionella placerarnas förutsättningar samt att 
orientera läsaren. I avsnitt 7.4 till 7.6 presenteras svaren från intervjuerna och 
enkätundersökningen vilka utgör kärnan i vår studie. 
 
 

7.1 Koncentrationsmått 

Nedan presenteras en tabell för att illustrera till vilken grad aktieägandet är koncentrerat till 
stora ägare. 
 
 
Tabell 7.1 Koncentrationsmått i de 10 största företagen på Stockholmsbörsen baserat på 
marknadsvärde 30 december 2002  
Företag Börsvärde Proc. kapital för de 10 

största aktieägarna 
Proc. kapital för de 25 
största aktieägarna 

TeliaSonera  151,5 73,3 77,3 
Hennes & Mauritz 139,0 56,9 66,5 
Nordea 114,6 40,2 49,7 
Ericsson 97,4 23,3 35,3 
SHB 82,9 38,9 53,2 
SCA 68,3 33,7 47,4 
Volvo 59,6 45,4 59,2 
FöreningsSparbanken 54,4 49,1 62,8 
SEB 51,1 42,1 51,0 
Sandvik 50,3 32,1 44,6 
Källa: (omarbetning) Sundin et al, Ägarna och Makten i Sveriges Börsbolag 2003, s.30 
 
 

7.2 Placeringsregler 

7.2.1 Fondbolag 

Utöver regleringen av fondernas formella konstruktion innehåller fondlagen vissa regler 
angående fondens innehav. Huvudregeln är att fonder inte får placera mer än fem procent av 
fondförmögenheten i ett och samma företag. Fondlagen ger emellertid möjlighet till att fonden 
exponeras med upp till tio procent mot samma företag, dock med begränsningen att en sådan 
ökad exponering sker med högst fyrtio procent av fondens värde. Detta innebär i praktiken att 
en fond måste vara exponerad mot minst 16 olika företag.114  
 

                                                 
114 12 innehav som var för sig uppgår till 5 procent av fondens värde och 4 innehav som var för sig uppgår till 10 
% av värde. Jfr t.ex. SOU 2002:56 Investeringsfonder, s.131 f. 
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En ytterligare begränsning av fondbolagens ägande är att en fond inte får inneha mer än fem 
procent av röstvärdet av företagets aktier. Det är inte tillåtet att kringgå den här regeln genom 
att äga flera fonder eftersom bedömningen sker på basis av fondbolagets totala innehav. Syftet 
med den här regeln är att inskränka maktkoncentrationen runt fondbolaget. Utan regeln skulle 
risken finnas att fondbolaget skulle kunna komma upp till en dominerande ställning i bolag 
där de inte representerar motsvarande tillskjutet kapital.115 
 
I Bilaga 5 återfinns ett utdrag ur lag (1990:1114) om värdepappersfonder med relevanta 
placeringsregler. 
 
 

7.2.2 Försäkringsbolag 

För försäkringstagarnas trygghet finns det bestämmelser som reglerar hur tillgångar 
motsvarande försäkringsbolagens försäkringstekniska avsättningar ska placeras. Dessa 
avsättningar skall motsvara det belopp som krävs för att täcka försäkringsbolagens åtagande.  
 
Försäkringsbolagen måste följa särskilda placeringsregler som först och främst uppställer 
vissa krav på diversifiering och riskspridning (7kap 9a§ FRL). Vidare finns det allmänna krav 
på matchning, det vill säga att bolagens betalningsberedskap är tillfredsställande (7kap 3§ 
FRL).116 
 
Det finns en rad detaljerade begränsningar som bland annat anger vilka tillgångsslag som får 
användas för de försäkringstekniska avsättningarna, hur stor del av dessa tillgångsslag som får 
utgöra det totala skuldtäckningsbeloppet och att risken för valutakursförluster begränsas. 
Tillgångarna skall dels tillhöra en godkänd kategori av tillgångar, dels vara begränsade till 
högst 75 % obligationer, 25 % aktier och 25 % fastigheter, 10 % i lån och 3 % kassa.117 
 
Försäkringsbolagen har tidigare haft liknande regler som fondbolagen rörande maximala 
gränser för hur stora innehav de får ha i de bolag där de är ägare. De försäkringsbolag som 
ville äga större andelar än fem procent av rösterna i ett bolag behövde tillstånd från 
Finansinspektionen. Den gamla gränsen femprocentspärren avskaffades 1999 efter att EG- 
domstolen konstaterat att den innebar ett hinder mot den fria rörligheten.118 
 
I Bilaga 5 återfinns ett utdrag ur Försäkringsrörelselagen (1982:713) med relevanta 
placeringsregler. 
 
 

7.2.3 Första till fjärde AP-fonderna 

Första till Fjärde AP-fonderna har identiska placeringsregler vilka trädde i kraft i samband 
med pensionsreformen. Reglerna fungerar som ramar för förvaltningen. De anger hur stor 
andel som får placeras i respektive tillgångsslag. Reglerna präglas av stor flexibilitet jämfört 

                                                 
115 SOU 2002:56 Investeringsfonder, s.131 f. 
116 Prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler, s. 217 ff. 
117 Prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler, s. 217 ff. 
118 Mål C 241/97 (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten): Mål anhängiggjort av Försäkrings-
aktiebolaget Skandia (publ). 
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med tidigare och fonderna har fått avsevärt mycket större frihet i sin placeringsverksamhet. 
Flexibiliteten i reglerna har skapat större möjlighet till ökad placering mot aktier samt 
placeringar utanför Sverige.119 
 
Placeringar får ske i alla förekommande marknadsnoterade och omsättningsbara system. 
Maximalt får fem procent av tillgångarna placeras i onoterade aktier. Minst 30 procent av 
tillgångarna måste placeras i räntebärande värdepapper. Ägandet i svenska börsbolag får, i 
respektive fond, maximalt uppgå till två procent av det svenska totala börsvärdet. Varje fond 
får maximalt äga tio procent av rösterna i ett enskilt bolag. I onoterade bolag är gränsen satt 
till 30 procent. Från och med januari 2002 ska minst tio procent av varje fonds tillgångar 
förvaltas av en utomstående förvaltare.120 
 
I Bilaga 5 återfinns ett utdrag ur lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 
med relevanta placeringsregler. 
 

7.3 Externa riktlinjer för fondbolagens ägarstyrning 

Både Fondbolagens Förening och Aktiespararna har utarbetat riktlinjer för hur fondbolagen 
ska utöva sin ägarroll i de bolag som de investerar i. Fondbolagens Förening är en 
intresseorganisation som representerar de fondbolag som är medlemmar.121 Aktiespararna är 
en intresseorganisation för privatpersoner som sparar och vill främja sparande i 
marknadsnoterade aktier och andra aktierelaterade sparformer, exempelvis aktiefonder122  
 
I Bilaga 1 återfinns Fondbolagens Förenings rekommendationer för fondbolagens 
ägarstyrning och ett utdrag av Aktiespararnas policy för aktiefonder. 

                                                 
119 DS 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet, s. 65 ff. 
120 DS 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet, s.85 ff. 
121 http://www.fondbolagensforening.se 
122 http://www.aktiespararna.se/opinion/aktiefonder/aktiespararnas_fondpolicy.asp 
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7.4 Intervjusvar 

I detta avsnitt följer en sammanställning av de medverkande bolagens svar på intervjun. 
Intervjuformuläret som användes återfinns i Bilaga 2. Frågeställningen i intervjun relaterar 
främst till faktorer som kan påverka de institutionella placerarnas agerande. 
 
 
Bolag som svarat på intervjufrågorna: 
Banco Fonder Alecta Första AP-fonden 
Odin Fond AMF Pension Andra AP-fonden 
Nordea Fonder  Folksam Fjärde AP-fonden 
Handelsbanken Fonder Länsförsäkringar  
JP Nordiska   
 
 

7.4.1 Sammanställning av intervjuer med fondbolagen 

I nedanstående tabell presenteras fondbolagens intervjusvar. Respondenternas svar är, av 
utrymmesskäl och pedagogiska skäl, i varierande utsträckning, sammanfattade och nedkortade 
av författarna. 
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Enligt intervju Banco  Carnegie JP Nordiska Nordea 

Fondbolagets målsättning 
Vilken målsättning har 
fondbolaget i egenskap av 
aktieägare? 
 

Ambitioner att påverka 
företag när det går - för att 
bidra till bättre avkastning 
för AÄ. Dessutom 
ansluter sig Banco till 
FF:s rekommendationer. 

Ingen, förutom i bolag 
som FB:et har betydande 
innehav i. I dessa bolag 
vill de verka för att 
portföljbolaget skall få en 
sund och långsiktig 
utveckling. 

”Fondbolagets målsättning är att 
skapa en rimlig avkastning från 
ägarstyrningen i förhållande till 
risktagandet.”  

Ägarstyrningen ska generera 
högre avkastning i AÄ:s 
gemensamma intresse. 

Motiv för ägarpolicy 
Vilka är skälen till att ha en 
ägarpolicy? 

Ge god vägledning för 
AÄ och att skapa en 
tydlighet. ”Ägarpolicys är 
en riktig utveckling. 
Institutionella aktörer bör 
ta mer ansvar och aktivt 
medverka…  
FB:ets storlek påverkar 
dock. Banco vill påverka 
då man kan.”  

Informera AÄ om hur de 
kommer att agera i 
ägarfrågor samt att FB:et 
gör det de formulerat att 
göra. 
 

Är en liten aktör och har därför litet 
internt behov av ÄP.  
 
Tydliggöra för externa intressenter 
såsom media och marknaden. 
Medlem i FF och ska därför ha en 
ÄP.  

Tre primära syften: 
-Förutsägbarhet om Nordeas 
ställning.  
-Instrument för påverkan av 
portföljbolagen.  
-Vara vägledande i enskilda 
fall. 

Andelsägarnas intresse 
Vad är andelsägarnas 
gemensamma intresse? 

Bästa möjliga långsiktiga 
avkastning. 

God förvaltning, rimlig 
riskprofil och tydliga 
spelregler. 

En sund utveckling i många aspekter. 
Inte enbart en god avkastning. FB:et 
vill ej investera i t ex porrindustri. 
”Att det går juste till. Att FB:et är 
goda samhällsmedborgare”.  

Svårt att veta. Därför tolkas 
intresset som god avkastning 
med hänsyn tagen till en viss 
tidshorisont. Även risk 
inverkar.  

Portföljsammansättning 
Till vilken grad påverkar er 
portföljsammansättning 
(t.ex. storleken på era 
innehav) ert ägarskap? 
 

Större incitament att 
engagera sig i stora 
innehav. Dock är det 
oftast aktuella frågor som 
avgör om FB:et engagerar 
sig.  

Ingen påverkan. Vid mindre innehav än 1 % av 
kapitalet/rösterna. utnyttjar FB:et ej 
sin rösträtt. Vid större innehav än 1 % 
kan de utnyttja sin rösträtt.  

”Vi agerar där vi har 
betydande innehav och det kan 
bero på det faktiska värdets 
betydelse eller där vi har ett 
stort relativt innehav.” Idag 
agerar de i 90 bolag varav 50 är 
föremål för större aktivitet. I tio 
portföljbolag är de aktiva i 
nomineringsprocessen av 
styrelseledamöter. 

Massmedia och de 
institutionella placerarnas 
agerande 
Har institutionella 
placerares agerande 
påverkats av massmedia 
och press? 

Ja och nej. Media lyfter 
fram frågorna. ”De stora 
aktörerna har länge 
arbetat med ägarfrågor 
men dock i det tysta.”  

Nej Ja, såväl direkt som indirekt. ”Fonder 
har blivit en folklig produkt som 
bevakas. Media uppmärksammar 
ämnesområdet – vi påverkas av den 
rullande processen… stor 
självreglering… vi följer med den 
allmänna opinionen.”  

”Nej, vårt agerande är rent 
affärsmässigt…”  
Media har dock medverkat till 
att intresset har ökat vilket lett 
till en öppnare kommunikation. 

Fondbolagets två 
huvudmän, andelsägarna 
och ägarna av fondbolaget 
Upplever ni att det finns 
några balansproblem mellan 
dessa intressenter och att 
intressekonflikter uppstår? 

”Ser ingen konflikt. 
Ägaren är den enda 
huvudmannen. FB:et är 
endast en konsult till AÄ. I 
sfärer kan 
handlingsfriheten kanske 
begränsas.” 

Nej, spelreglerna är 
relativt givna. Skatteregler 
hämnar dock 
konkurrensen på 
fondmarknaden. 
Prissättningen avspeglar 
därför inte fullt ut en 
effektiv marknad. 

”Vad är gemensamt intresse för AÄ? 
Vi har tolkningsföreträde.” ”Vi är 
inte och kan inte med dagens regler 
vara ett investmentbolag.” ”AÄ borde 
få mer makt – kanske ett AÄ forum 
vore lämpligt”. 

Upplever inga balansproblem – 
FB:et är separerat och 
självständigt från banken. 
”Banken ska inte vara 
involverad utan ägarfrågor är 
endast föremål för FB:et.”  

Förvaltningsavgifter och 
fondbolagens ägare 
Hur stor del av 
förvaltningsavgifterna går 
till förvaltning och hur 
mycket går vidare till 
fondbolagens ägare? 
 

”Vinsten.” Avgifterna ska 
täcka många områden. 
Rapportering, service och 
öppenhet är kostsamt. 
Avgifterna täcker inte 
enbart förvaltning. 
”Media kräver mycket av 
FB:en men kritiserar 
prissättningen.” 

FB:ets resultat varierar 
över tiden och utgör ej 
någon fast andel av 
förvaltningsavgifterna. 
Vinsten eller förlusten 
hanteras av FB:ets ägare. 

Ca 40 % täcker rena 
förvaltningskostnader. 

”Vet inte.” 

Institutionella placerares 
agerande 
Hur bör institutionella 
placerare agera i egenskap 
av ägare, på vilket sätt och i 
vilken utsträckning? 

FB bör vara aktiva men 
bolagets storlek inverkar. 
Det skall dock finnas en 
rimlig möjlighet att 
påverka vilket små FB ej 
har. ”Banco ska ha en 
öppenhet - en tydlig 
ägarpolicy - en 
beskrivning av hur man 
tänker agera.” FB ska inte 
vara som ett investment-
bolag.  
”FB ska ej driva företag 
de ska påverka dem.” 

Ingen information. Ska ha en professionell hantering av 
ägarstyrningen men ska samtidigt ej 
låsa in sig i långsiktiga investeringar. 
”Vi ska ha en roll med fria 
investeringsmöjligheter, delta i 
nomineringskommittéer och 
medverka i 
styrelsesammansättningen.” I 
styrelsen ska oberoende och 
kompetenta ledamöter ingå som ej 
specifikt agerar i FB. ”Vi vill inte ha 
rollen som ett investmentbolag.” 

”FB:et är inget 
investmentbolag.” Ska 
medverka i tillsättandet i 
styrelser, rösta vid val av 
kapitalstruktur, nyemission, 
förvärv, uppköp, 
incitamentsprogram etc. ”Man 
måste skilja på rollerna och vi 
har ingen operativ sådan… Vid 
tillsättandet av styrelsen vill vi 
inte ha ledamöter som 
representerar Nordea utan de 
ska representera alla 
aktieägare.” 
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Enligt intervju Odin SHB 
Fondbolagets målsättning 
Vilken målsättning har fondbolaget i egenskap 
av aktieägare? 
 

Ett aktivt agerande som ägare. 
Huvudmålet är att maximera 
avkastningen för AÄ. Målsättningen och 
affärsidén innebär att FB köper 
undervärderade bolag. Genom en aktiv 
ägarstyrning ska bolagen nå 
fullvärdering, då sker avyttring.  

”Fondbolagets målsättning är att maximera 
AÄ:s avkastning.” God avkastning i 
förhållande till risknivå. Agera i andelsägarnas 
intresse. 

Motiv för ägarpolicy 
Vilka är skälen till att ha en ägarpolicy? 
 

Saknar publicerad ägarpolicy. Arbetar 
efter ”Tio budord” vilket de räknar som 
sin policy. FB:ets policy har nära 
samband med förvaltning. ”En tredjedel 
av vår förvaltning handlar om 
ägarfrågor.” 

Skapa tydlighet för marknadens aktörer och 
gentemot portföljföretagen. 

Andelsägarnas intresse 
Vad är andelsägarnas gemensamma intresse? 

Maximera ÄA:s avkastning. God relevant avkastning i förhållande till 
investeringen. Därutöver bör andra aspekter 
vägas in exempelvis god rapportering. 

Portföljsammansättning 
Till vilken grad påverkar er 
portföljsammansättning (t.ex. storleken på era 
innehav) ert ägarskap? 
 

Påverkar inte. FB:et är mer eller mindre 
aktiva i alla innehav. ”Så länge bolagen 
sköter sig så krävs inte något 
engagemang från vår sida.” 

Är beroende av fonden och dess 
investeringsprofil. FB:et är aktivt på flera plan 
i alla investeringar och skiljer inte särskilt på 
stora och små innehav. 

Massmedia och de institutionella 
placerarnas agerande 
Har institutionella placerares agerande 
påverkats av massmedia och press? 
 

”Nej, inte för Odin - vi är redan aktiva 
ägare. Många andra aktörer har 
framställt ÄP:s på grund av medias 
bevakning och påtryckning. ” ”…FB:en 
är väldigt tafatta och passiva.” 

”Nej, inte direkt. Möjligen i någon mån på ett 
indirekt sätt…” ”…ÄP  har inte framtagits pga 
anledningar som t ex medias bevakning.” 

Fondbolagets två huvudmän, andelsägarna 
och ägarna av fondbolaget 
Upplever ni att det finns några balansproblem 
mellan dessa intressenter och att 
intressekonflikter uppstår? 
 

”Nej, inte alls. AÄ kommer alltid i första 
hand och får aldrig lida till förmån för 
FB:ets ägare…” ”…AÄ äger 
fondandelarna och inte FB:et.” 

”Nej, vi ser inga balansproblem.”  Man kan 
dela in förvaltningen i: 
-placeringsmässigt: agerar alltid i AÄ:s 
intresse. 
- ekonomiskt: ”…går det bra för AÄ går det 
bra för FB.” En bra produkt till bra pris är 
hållbart.  

Förvaltningsavgifter och fondbolagens ägare 
Hur stor del av förvaltningsavgifterna går till 
förvaltning och hur mycket går vidare till 
fondbolagens ägare? 
 

”Vinsten…” ”…mycket går till 
distribution.” 

”Vet inte. Avgifterna kan inte endast härledas 
till förvaltning. De ska även täcka 
rapportering, kundvård, kundrelationer, 
analyser osv.” 

Institutionella placerares agerande 
Hur bör institutionella placerare agera i 
egenskap av ägare, på vilket sätt och i vilken 
utsträckning? 

”Är situationsberoende. Det beror på 
hur väl portföljföretagen fungerar och 
sköter sig…” Om det behövs, agerar 
Odin.”…Vi fightas men hur länge orkar 
man? Man lägger sig på en medelväg. 
Ibland och till viss del måste man 
bestämma med fötterna.” 

”FB:et bör vara aktiva som aktieägare. De ska 
intressera sig för styrelsesammansättningen 
och delta på bolagsstämmor…” ”…FB:et ska 
ha ett rimligt inflytande.” ”…en ägarpluralism 
med olika kompetenser är bra .Vi har 
ambitioner att placera kapital och inte driva 
företag. FB:et har en annan roll än 
investmentbolag, vilka har större möjligheter 
att fördjupa sitt ägarengagemang. Vi har ej en 
sådan organisation, det är inte vår tanke. Vi 
har en annan organisation.” 

 
Förkortningar: 
AÄ: Andelsägare FB: Fondbolag 
ÄP: Ägarpolicy FF: Fondbolagens förening  
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7.4.2 Sammanställning av intervjuer med försäkringsbolagen 

I nedanstående tabell presenteras försäkringsbolagens intervjusvar. Respondenternas svar är - 
av utrymmesskäl och pedagogiska skäl - i varierande utsträckning, sammanfattade och 
nedkortade av författarna. 
 
Enligt intervju Alecta  AMF Pension Folksam Länsförsäkringar 
Försäkringsbolagets 
målsättning 
Vilken målsättning har 
försäkringsbolaget i 
egenskap av aktieägare? 

”Målsättningen är att 
utfästa pensioner. 
Vår corporate 
governance har 
målsättningen att 
medverka till vår 
meravkastning.” 

Att agera i AÄ:s intresse. 
Generera en riskjusterad 
avkastning. Övergripande 
etiska principer 
genomsyrar verksamheten.  

En hållbar avkastning 
till AÄ.  
Ej enbart en kortsiktig 
maximering utan 
främst långsiktig. 

Huvudsyftet är att bidra till att 
skapa största möjliga värde i 
förvaltningen av de sparmedel 
som anförtrotts oss. Härutöver 
skall vi verka för god sed på 
den finansiella marknaden samt 
undvika att vara ägare i företag 
som medvetet bryter mot vad 
som är allmänt vedertaget 

Motiv för ägarpolicy 
Vilka är skälen till att ha 
en ägarpolicy? 
 

”Eftersom vi är en av 
de allra största 
ägarna på 
Stockholms fondbörs 
anser vi att vi bör ha 
en dokumenterad 
policy i vårt ägande. 
Vårt agerande har 
rimligen 
kurspåverkan.” 

”Att kommunicera den 
övergripande 
uppfattningen samt 
målsättningar för 
fonden/placeringen.” 

Tydliggöra för AÄ och 
få konsensus inom 
organisationen. 

Skapa mervärde och ge insyn 
för AÄ. Förbättra 
avkastningen.  

Andelsägarnas/ 
försäkringstagarna 
intresse 
Vilket är andelsägarnas/ 
försäkringstagarnas 
gemensamma intresse? 

”Våra andelsägare är 
delägare i det 
ömsesidiga 
försäkringsbolaget. 
Deras intressen 
bevakas av 
arbetsmarknads-
parterna Svenskt 
Näringsliv och PTK 
vilka tillsätter 
bolagets överstyrelse 
som i sin tur utser 
styrelsen.” 

Avkastning, god sed och ett 
etiskt agerande från 
bolagets sida. Att lagar och 
regler följs. 
Marknadsundersökningar 
genomförs för att 
undersöka vad kunderna 
vill ha. 

En hållbar avkastning, 
maximering på 
långsikt. ”Behålla 
innehav och ej hoppa 
från tuva till tuva.” 

Maximera den långsiktiga 
avkastningen i förhållande till 
olika riskpreferenser. (betonar 
att det är FSB Ds tolkning).. 
(betonar att det är 
Länsförsäkringars tolkning). 

Portföljsammansättning 
Till vilken grad påverkar 
er portföljsammansätt-ning 
(t ex storleken på era 
innehav) ert ägarskap? 
 

”Större innehav i 
pengar räknat samt 
som andel av 
bolagets kapital 
medför ökat intresse 
från vår sida”. 

”Ju större innehav desto 
mer vill vi påverka.” I små 
bolag kan små innehav (i 
pengar) innebära större 
möjligheter att påverka 
portföljföretaget.  

Långsiktigt och spritt 
ägande. De enskilda 
innehavens betydelse 
har minskat nu 
eftersom Folksam 
utökat antalet bolag i 
sin portfölj.  

”Påverkar graden av 
engagemang…” ”Vi slår inte i 
underläge - vi spiller inte krut i 
onödan.” 

Massmedia och de 
institutionella 
placerarnas agerande 
Har institutionella 
placerares agerande 
påverkats av massmedia 
och press? 
 
 

”Ja, självklart.” ”Ja, media påverkar” 
Det finns risk att media kan 
presentera en ensidig bild 
vilket innebär att en del 
affärer görs upp bakom 
stängda dörrar. Syftet är 
att undvika att skada andra 
aktieägare, AÄ, AMF 
Pension och. 

”Ja, agerande har 
påverkats…” T ex 
incitamentsprogram. 
”Medias intresse har 
ökat. En nationell trend 
– media 
uppmärksammar 
problem såsom asbest, 
etik och miljö.” 

”Massmedia har påverkat en 
redan pågående process…” 
”Media har ökat krav från 
konsumenter vilket lett till ökad 
medvetenhet…” ”Ja, en 
indirekt påverkan av media.” 

Balansproblem 
Upplever ni att det finns 
några balansproblem 
mellan försäkringsbolagets 
ägare och andelsägarna/ 
försäkringstagarna samt att 
intressekonflikter kan 
uppstå? 
 

”Ej relevant.” ”Ser inga problem. 
Regelverket sätter AÄ i 
första rummet.” 

Ingen konflikt för 
Folksam. Bolaget är en 
ekonomisk förening 
och ägs av 
medlemmarna. ”Det 
kan dock tänkas att 
ägarstyrningen 
påverkas i vissa 
situationer i stora 
börsnoterade FB. 
Vilket inte behöver 
betyda att AÄ blir 
lidande- det råder en 
ömsesidighet.” 
 

”AÄ är huvudmän i båda 
fallen. AÄ är viktigast. Inget 
problem då Länsförsäkringar 
är en ekonomisk förening och 
ägs av 
kunderna/medlemmarna”. 
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Förvaltningsavgifter och 
försäkringsbolagets 
ägare 
Hur stor del av 
förvaltningsavgifterna går 
till förvaltning och hur 
mycket går vidare till 
försäkringsbolagets ägare? 
 

”Ej relevant.” 80 % i fasta kostnader för 
privatkunder. Största delen 
består av kostnader för 
kommunikation som är 
lagstadgad. Av de rörliga 
kostnaderna utgör 
marknadsföring den största 
kostnadsposten. 

”Det behövs ett stort 
kapital för att 
förvaltning ska bli 
lönsam.” 25-30 % i ren 
förvaltning. Resten går 
tillbaka till 
medlemmarna. 

Hänvisar till resultatsiffror.  
 
Netto 2000 –14  MKR 
Netto 2001 +32  MKR. 
”Handlar ej enbart om 
förvaltning utan ska täcka 
många andra områden.” 
 
 
 

Institutionella placerares 
agerande 
Hur bör institutionella 
placerare agera i egenskap 
av ägare, på vilket sätt och 
i vilken utsträckning? 

”Se ägarpolicy.” ”Bör agera aktivt som 
ägare…” och utgöra en 
motpart till styrelsen samt 
utvärdera denna. AMF 
skall ha en god inblick i 
verksamheten och hålla sig 
uppdaterad. Processen vid 
problem är:  
1.Att lära sig så mycket 
som möjligt om företaget 
för att kunna bilda sig en 
uppfattning och fatta ett 
riktigt beslut.  
2.Att kontakta företaget 
3.Att sälja innehavet. 
 

Ej svar ”Agerandet är beroende av 
fondinriktning. En rimlig 
aktivitet bör ske. Bolaget har 
ett spritt ägande och kan inte 
till fullo bli aktiva ägare.” ”Vi 
ska vara öppna med vad vi 
gör.” Exempel på vad bolaget 
ska engagera sig i: 
medverkandet i utformandet av 
styrelsesammansättningen, 
nomineringskommittéer, 
incitamentsprogram, 
revisionsfrågor samt vara med i 
förändring i normbildning 

 
 
Förkortningar: 
AÄ: Andelsägare 
FSB: Försäkringsbolag 
SHB: Handelsbanken 
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7.4.3 Sammanställning av intervjuer med AP-fonderna 

I nedanstående tabell presenteras AP-fondernas intervjusvar. Respondenternas svar är - av 
utrymmes- och pedagogiska skäl - i varierande utsträckning, sammanfattade och nedkortade 
av författarna. 
 
Enligt intervju Första AP-fonden Andra AP-fonden Fjärde AP-fonden 
AP-fondens målsättning 
Vilken målsättning har AP-
fonden i egenskap av 
aktieägare? 
 

En avkastning och riskprofil som 
på lång sikt gynnar nuvarande och 
framtida pensionärer. Långsiktig 
avkastning är därför mycket viktigt 
för AP 1.  

Lag reglerar. Maximera 
kapitalet men även iaktta 
etiska aspekter och 
miljöaspekter.  

”Fjärde AP- fondens målsättning är 
att ha god avkastning och likviditet i 
förhållande till risk.”  

Motiv för ägarpolicy 
Vilka är skälen till att ha en 
ägarpolicy? 
 

”Ge tydlighet… visa vad vi som 
ägare tycker i olika frågor.” 
”Eftersom vi kräver öppenhet från 
portföljbolagen så ska AP1 föregå 
med gott exempel.” 

”Ge en tydlig bild av vad 
man vill och vilka 
förväntningar man har, 
presentera specifika 
frågeställningar/krav, 
incitamentsprogram – visa 
tydliga principer”  
Lagstadgat krav. 

Finns ett lagkrav. ”… dock har AP4 
arbetat med ÄP sen mitten av 80-
talet.” Skapa förståelse hos styrelser, 
media, portföljföretagen och 
allmänheten. 

Andelsägarnas intresse 
Vad är andelsägarnas 
gemensamma intresse? 

”Har inga andelsägare, utan 
arbetar för hela det svenska 
pensionärskollektivet.” 

Huvudsakligen att maximera 
avkastningen för AÄ samt 
beakta etiska faktorer. 
”Fonden är bred- ska verka 
för allas bästa på sikt.” Ej 
bryta mot internationella 
konventioner.  

”Har inga andelsägare. Det är stor 
skillnad på traditionella fondbolag 
och AP-fonderna.” 

Portföljsammansättning 
Till vilken grad påverkar er 
portföljsammansättning (t ex 
storleken på era innehav) ert 
ägarskap? 
 

”Storleken har självklart en 
betydelse på möjligheterna att 
påverka.” ”Exakt ägarandel är 
inte avgörande – viktigt att vara 
bland de största ägarna.” 

”I bolag som AP2 har stort 
kapital/röster är 
ägarengagemanget större.”  
A-listan, företrädesvis- 
indextunga bolag, är viktig”. 

”Ägarfrågor är alltid en fråga om 
storlek. Man har endast makt om man 
är bland de fem största ägarna och 
om det ej finns någon tydlig 
huvudägare. Om man är bland de 5- 
15 största ägarna, vilket AP4 oftast 
är, medför det vissa skyldigheter att 
utöva någon sorts aktivt ägande.” 

Massmedia och de 
institutionella placerarnas 
agerande 
Har institutionella placerares 
agerande påverkats av 
massmedia och press? 

”Inte direkt och inte till 
innehållet.” Indirekt påverkas AP 
1 och är därför mer explicita och 
öppna.” 

”Ja, media påverkar. Press 
rapporterar mycket om 
skandaler etc. Krav på 
fylligare redogörelse har ökat 
på grund av medias 
fokusering på institutionella 
ägare.” 

”En ständigt pågående interaktion. 
Medialt tryck har ibland 
påverkat/tvingat institutionerna att 
agera. - Utvecklingen är bra.” 

Balansproblem 
Upplever ni att det finns några 
balansproblem mellan AP – 
Fondens ägare och 
andelsägarna samt att 
intressekonflikter uppstår? 

Nej, ej gällande för AP1.  Staten äger AP-fonderna. Ej 
relevant för AP2 

Ej relevant för AP4. 

Institutionella placerares 
agerande 
Hur bör institutionella 
placerare agera i egenskap av 
ägare, på vilket sätt och i 
vilken utsträckning? 

”En avvägning mellan vad som 
kan uträttas och vilka kostnader 
det medför. Förmodligen är det så 
att vi kan uträtta mer i många 
frågor än vad vi hittills gjort – ett 
problem är att vårt agerande är 
oerhört svårt att utvärdera både på 
kort och lång sikt” 

”Bör ej sitta i styrelser men 
utnyttja sin voice genom att 
ha synpunkter – en 
mellanaktivitet”. 

”Ägarkapitalet har under senare tid 
institutionaliserats och ägarnas 
agerande omformats. Vissa sfärer 
har fått allt mindre makt vilket 
innebär att ägarfunktionen måste 
övertas av någon. Därför måste man 
ta större ansvar – det går inte att 
endast rösta med fötterna. Den 
latenta makten som finns i svenskt 
näringsliv måste användas av 
institutionerna som måste ta för sig 
mer.” 

 
Förkortningar: 
AÄ: Andelsägarna 
ÄP: Ägarpolicy 
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7.5 Enkätsvar 

I nedanstående avsnitt följer en sammanställning av de medverkande bolagens svar på 
enkätfrågorna. I Bilaga 3 finns enkätfrågorna bifogade. 
 

7.5.1 Sammanställning av fondbolagens enkätsvar 

Medverkande bolag: Banco Fonder, Nordea Fonder, Odin Fond, Robur Fonder och Svenska 
Handelsbanken Fonder.  
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av exit och voice som ägarstyrningsmekanismer. 
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Enligt Enkät Banco Carnegie Nordea Odin Robur SHB 
Deltagande vid 
bolagsstämma 

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 

Hur många 
bolagsstämmor deltar 
ni vid och hur många 
har ni rätt att delta vid? 

Deltagandet varierar 
från år till år 
beroende på aktuella 
frågor. 

Deltar endast där 
deras innehav är 
betydande, vilket 
utgör en liten del av 
portföljen. 

Normalt vid ca 50-
talet ordinarie 
bolagsstämmor av 
totalt 75, samt vid 
ca 20 extrastämmor. 

Deltar vid 
uppskattningsvis 40 
% av innehaven. 

Deltar vid ca 100 
portföljbolags 
stämmor av 125 
möjliga. 

Deltar vid 
mellan 50 och 
70 stämmor, 
(globalt har de 
ca 1000 
portföljbolag). 

Hur länge har ni 
deltagit vid 
bolagsstämmor? 

Senaste fem åren eller 
längre. 

Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem åren 
eller längre. 

Alltid deltagit. Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem 
åren eller 
längre. 

Vem eller vilka deltar 
(vilken befattning har 
representanten) vid 
bolagsstämmorna? 

Ägaransvarig eller 
ansvarig förvaltare. 

Olika från fall till 
fall. Vanligen den 
som har 
investeringsansvaret 
i det aktuella 
bolaget. 

Ägaransvarig, 
förvaltare eller 
analytiker. 

Investeringsdirektör 
och/eller 
fondförvaltare. 

VD, 
styrelseledamot i 
FB:et, ägaransvarig, 
analytiker eller 
förvaltare. 

VD eller 
förvaltare. 

Beror deltagandet vid 
bolagsstämmor på 
storlek på innehavet 
eller något annat? 

Större innehav i 
portföljen, aktuella 
frågor samt specifika 
röstningsfrågor på 
stämmor. 

Deltar endast vid 
betydande 
ägarandel. 

Deltar vid stämmor 
där de har 
betydande innehav. 
Beror även på 
innehavets värde i 
absoluta samt 
relativa belopp. 

Inte direkt 
storleksberoende. 
Oftast handlar det 
om en åsikt eller att 
Odin följer upp 
något. Viktiga 
frågor avgör även. 

Deltar generellt om 
de tillhör de 15 
största ägarna. 

Deltar vid 
betydande 
innehav. 

Utnyttjande av rösträtt Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 
Hur ofta utnyttjas 
rösträtten vid 
bolagsstämmor? 

Vid betydande 
innehav eller viktiga 
frågor. 

Alltid. Alltid. Alltid. Alltid. Alltid. 

Varför använder ni er 
rösträtt? 

För att ta tillvara 
AÄ:s intressen när så 
är motiverat. 

Inget svar. För att utöva deras 
ansvar och tillvarata 
deras rättigheter 
som aktieägare. 

För att öka AÄ:s 
avkastning. 

Röstar då de anser 
att det ligger i AÄ:s 
intresse. 

De har ett 
ansvar som stor 
ägare. Röstar då 
det ligger i 
AÄ:s intresse. 
Påverka och 
maximera det 
långsiktiga 
värdet. 

Beror utnyttjandet av 
rösträtten på storleken 
på innehavet? 

Nej. Inget svar. Beror bland annat 
på storleken. 

Beror inte enbart på 
storleken av 
innehavet. 

Storleken har 
betydande. 

Storleken är 
betydande. 

Medverkande i 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter 

Ja Inget svar. Ja. Ja. Ja. Ja. 

Medverkar ni i 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter 
genom röstning? 

Ibland. Inget svar. Ja, alltid. Deltar 
även i ett antal 
nominerings-
kommittéer. 

Ja, alltid. Sitter även 
i nominerings-
kommittéer. 

Ja, alltid. Ja, alltid. Deltar 
även i 
nominerings-
processen. 

Har ni krav på egen 
representation i 
portföljbolags 
styrelser? 

Har som policy att 
aldrig sitta i styrelser. 

Nej. Nej, vill undvika 
insiderpositioner. 

Nej, det är olagligt. Ja. Nej. 

Hur länge har ni 
medverkat i 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter? 

Senaste fem åren eller 
längre. 

Inget svar. Senaste fem åren 
eller längre (främst 
de senaste tre åren). 

Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem 
åren eller 
längre. 

Deltar ni i 
nominerings-
kommittéer 

Nej Sällan Ja Ja Ja Ja 

Engagemang i 
utformandet av 
incitamentsprogram 

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 

Engagerar ni er i 
utformningen av 
incitamentsprogram 
genom röstning på 
bolagsstämmor? 

Tar ställning och 
röstar främst om de 
bedömer programmen 
vara oskäligt stora 
eller på annat sätt 
missgynnar AÄ. 

Röstar om 
incitamentsprogram 
vid bolagsstämmor. 

Röstar om 
incitamentsprogram 
vid bolagsstämmor. 

Röstar om 
incitamentsprogram 
vid bolagsstämmor. 

Röstar om 
incitamentsprogram 
vid bolagsstämmor. 

Röstar om 
incitaments-
program vid 
bolagsstämmor. 

Hur länge har ni 
engagerat er i 
utformandet av 
incitamentsprogram? 

Senaste tre åren. Inget svar. Senaste tre åren. Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem 
åren eller 
längre. 
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Medverkar ni i den 
konkreta utformningen 
och i så fall vem? 

Nej, inte hittills. Ja. Engagerad 
person varierar från 
fall till fall. 

Analyserar noga 
förslagen till 
incitamentsprogram 
och i fall de har 
synpunkter läggs de 
fram till styrelsen i 
god tid. Utförs av 
ägaransvarig. 

Ja. Investerings-
direktören eller 
förvaltaren genom 
inputs till 
incitaments-
kommittén. 

Ja. Utförs av 
ägaransvarig. 

Ja. VD, 
förvaltare eller 
analytiker. 

Kommunikation med 
styrelse eller ledning 

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 

I vilken utsträckning 
kommunicerar ni med 
styrelsen alternativt 
ledningen? 

Ibland. Ibland. Ibland. I de 
portföljbolag där de 
har betydande 
innehav och utövar 
någon form av 
aktivt ägande håller 
de kontakt med 
styrelsens 
ordförande. 

Ofta. Ofta. Ofta. 

Hur länge har ni 
kommunicerat med 
styrelsen alternativt 
ledningen? 

Senaste fem åren eller 
längre. 

Inget svar. Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem åren 
eller längre. 

Senaste fem 
åren eller 
längre. 

Vilken befattning har 
den som kommunicerar 
med styrelsen 
alternativt ledningen 
och på vilket sett görs 
det? 

Ansvarig förvaltare. 
Informella kontakter. 

Inget svar. Ägaransvarig. 
Regelbundna 
möten. 

Ägaransvarig, 
fondförvaltaren eller 
investerings-
direktören. Brev och 
muntlig 
kommunikation. 
Regelbundna möten 
sker med vissa 
bolag. Kontakt tas 
dock med varje 
bolag minst en gång 
per år. Även 
informella kontakter 
är aktuellt. 

VD, ägaransvarig, 
analytiker eller 
förvaltare genom 
regelbundna möten 
och informella 
kontakter. 

VD, förvaltare 
eller analytiker. 
Regelbundna 
möten förs 
ibland och även 
informella 
kontakter. 

Kontaktas styrelsen 
eller ledningen innan 
exitbeslut tas? 

Inget svar. Inget svar. Nej. Nej, inte 
nödvändigtvis. Vid 
fullvärdering sker 
avyttring. Kan även 
sälja om de är 
missnöjda med 
utvecklingen. 

Ja. Nej. 

Samverkan med andra 
ägare 

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 

I vilken utsträckning 
samverkar ni med 
andra ägare och på 
vilket sätt? 

Sällan. Sällan. De skulle 
dock vilja göra det 
oftare men intresset 
från de större ägarna 
är inte så stort. 

Ibland. Det sker i 
bolagsspecifika 
frågor rörande 
enskilda bolag. 

Ofta. Odin försöker 
men får sällan 
respons. Många 
struntar i att 
engagera sig men 
om samverkan sker 
så förs det genom 
möten, telefon, 
samtal, mail, etc. 

Ofta. Ofta. 

Vilka samverkar ni 
med och varför? 

Inget svar. Inget svar. Inget svar. Olika. Inget svar. Samverkar med 
alla, det finns 
ett löst nätverk. 

Sker der i form av 
regelbundna möten 
eller genom informella 
kontakter? 

Inget 
svar. 

Inget svar. Nej. Ibland, det är 
situationsbetingat. 

Både genom 
regelbundna möten 
och informella 
kontakter. 

Det sker i form av 
regelbundna möten. 
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Utvärdering av 
styrelse 

Nej. Iband. 
Kommer 
göras mer i 
framtiden. 

Styrelsens arbete och prestationer 
bör utvärderas regelbundet och 
ansvaret ligger på styrelsens 
ordförande. 

Ibland, utgör en del av 
totala analysen av ett 
portföljbolag. För 
välfungerande företag 
krävs ingen direkt 
utvärdering av styrelsen. 

Ja, alltid. Muntliga 
redogörelser och 
kontakter med 
styrelseledamöter 
och/eller skriftliga 
utvärderingar. 

Ja, alltid. Utförs av de 
större ägarna 
tillsammans med 
styrelseord-förande 
för det aktuella 
bolaget. 

Publiceras 
eventuell 
utvärdering 
och i så fall 
var? 

Inte 
aktuellt. 

Inte aktuellt. Inte aktuellt. Nej. Nej. Nej. 
 
 
 
 

Frågor om exit       
Vad är det 
vanligaste 
skälet till att 
exitbeslut tas? 

Inget 
svar. 

Inget svar. Dåliga förutsättningar för 
värdestegring 

Fullvärderad aktie. Fullvärderad aktie eller 
dåliga förutsättningar för 
värdestegring. 

Fullvärderad aktie. 

Vad är 
vanligaste 
skälet till att 
exitbeslut inte 
tas? 

Inget 
svar. 

Inget svar. Inlåsningseffekter samt att det 
aktuella marknadsläget för aktien 
bedöms tillfälligt för svag. 

Fortfarande tror på 
bolaget. 

För låg omsättning på 
Stockholmsbörsen. 

Ingen information 
(SHB menar att inget 
svarsalternativ 
stämmer) 

Hur många 
exitbeslut togs 
under 2002? 

Inget 
svar. 

Inget svar. Ett mått kan vara 
omsättningshastigheten som för 
2002 var 0,7, d.v.s. om portföljen 
är på 100 Mkr så har aktier sålts 
och förvärvats för 70 Mkr. 

20+ Varav en del är 
utköp från börsen. 

Inget svar. Ett hundratal med 
alla portföljer 
inräknade. 
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7.5.2 Sammanställning försäkringsbolagens enkätsvar 

Medverkande bolag: Alecta, AMF Pension, Folksam och Länsförsäkringar. 
 
Enligt Enkät Alecta AMF Pension Folksam Länsförsäkringar 
Deltagande vid 
bolagsstämma 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Hur många bolagsstämmor 
deltar ni vid och hur många 
har ni rätt att delta vid? 

Deltog vid 8 2001 och 
de har rätt att delta vid 
alla börsnoterade 
bolags stämmor i 
Sverige. 

Deltar vid 95 % av svenska 
portföljbolagens stämmor. 

Deltar vid 25 av 250. Deltar vid ca ett 30-tal 
utav ca 150. 

Hur länge har ni deltagit 
vid bolagsstämmor? 

Under mycket lång 
tid. 

Sedan start. Senaste året. Senaste fem åren eller 
längre. 

Vilken befattning har den 
eller de som deltar? 

VD, ägaransvarig 
eller VD för 
kapitalförvaltning. 

Styrelseledamot, 
ägaransvarig, 
portföljförvaltarna eller 
person närstående AMF 
Pension. 

Ägaransvarig. VD eller annan anställd 
vid finansavdelning 
alternativt fondbolaget 
samt styrelseledamöter. 

Beror deltagandet vid 
bolagsstämmor på storlek 
på innehavet eller något 
annat? 

Storlek. De försöker bevaka alla 
stämmor de har möjlighet 
till. 

Nej, beror på agendan. Ja, delvis innehavets 
storlek samt 
ägarandelen, delvis 
vikliga frågor som 
behandlas på stämman. 

Utnyttjande av rösträtt Ja. Ja. Ja. Ja. 
Hur ofta utnyttjas 
rösträtten vid 
bolagsstämmor? 

Alltid, när de deltar. Alltid, när de deltar samt 
att de röstar i alla frågor 
som tas upp för 
omröstning. 

Rösträtten utnyttjas vid 
betydande innehav. 

Rösträtten utnyttjas 
alltid då vi deltar i 
stämmor. 

Varför använder ni er 
rösträtt? 

Inget svar. För att försöka uppnå 
målen i 
fondbestämmelserna om 
hög avkastning samt för att 
utöva ett ägaransvar där 
deras etiska riktlinjer även 
blir styrande. 

För att försöka påverka det 
långsiktiga värdet av 
företaget. 

Vid viktiga frågor är 
det viktigt att påverka 
det som rör företagets 
utveckling och 
härigenom värdet på 
företaget. 

Beror utnyttjandet av 
rösträtten på storleken av 
innehavet? 

Nej. Nej. Ja. Nej  

Medverkande vid 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Medverkar ni i tillsättandet 
genom röstning? 

Ja, alltid. Ja, alltid på 
bolagsstämman. 

Ibland (de tillfrågas sällan av 
andra ägare men önskar att de 
kunde vara med mer i 
processen). 

Ibland, vid 
bolagsstämmor. 

Har ni krav på egen 
representation i 
portföljbolags styrelser? 

Inget svar. Nej, de har aldrig egna 
representanter i styrelser. 

Nej. Nej- förhindrar 
exitmöjligheter. 

Hur länge har ni medverkat 
i tillsättandet av 
styrelserepresentanter? 

Senaste fem åren eller 
längre. 

Sedan start. Senaste fem åren eller längre. Senaste fem åren eller 
längre. 

Deltar ni i nominerings-
kommittéer 

Ja Ja Nej Nej 

Engagemang i 
utformandet av 
incitamentsprogram 

Ja. Ja. Ja, incitamentsprogram är ett 
av de tre områden Folksam 
kommer fokusera på. Övriga 
är nomineringskommittéer 
och revisionskommittéer. 

Ja. 

Engagerar ni er i 
utformningen av 
incitamentsprogram genom 
röstning på 
bolagsstämmor? 

Ja. Ja. De är  dock inte alltid 
utformade på ett sätt som 
gör att de blir föremål för 
omröstning på stämma. 
AMF driver dock linjen att 
det ska vara så. 
 
 

Ja. Ja. 
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Hur länge har ni engagerat 
er i utformandet av 
incitamentsprogram? 

Senaste tre åren. Sedan start. Inget svar. Inget svar. 

Medverkar ni i den 
konkreta utformningen och 
i så fall vem? 

Ja. Ägaransvarig. Ja. Ägaransvarig eller 
förvaltare. 

Ja. Ägaransvarig. Nej, tar endast ställning till 
utformandet. 

Kommunikation med 
styrelse eller ledning 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

I vilken grad kommunicerar 
ni med styrelsen alternativt 
ledningen? 

Ofta. Ofta. Sällan. Ofta. 

Hur länge har ni 
kommunicerat? 

Senaste fem åren eller 
längre. 

Sedan start. Inget svar. Senaste fem åren eller längre. 

Vilken befattning har den 
som kommunicerar med 
styrelsen alternativt 
ledningen och på vilket sett 
görs det? 

VD eller ägaransvarig. 
Regelbundna möten 
samt informella 
kontakter. 

Styrelseledamot, ägaransvarig 
eller förvaltare. Ibland 
regelbundna möten men även 
genom informella kontakter. 

Varierar från fall 
till fall. 
Informella 
kontakter. 

Förvaltaren, ABN AMRO, för 
kontakt ofta. (kommunikation är 
avgörande för investeringar 
vilket ligger på förvaltarens 
bord). Regelbundna möten och 
informella kontakter. LF för 
själva sällan kontakt 

Kontaktas styrelsen eller 
ledningen innan exitbeslut 
tas? 

Nej. Ibland, exempelvis då 
anledningen är annan än att 
aktien är övervärderad. 

Nej. Nej. 

Samverkan med andra 
storägare 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

I vilken utsträckning 
samverkar ni med andra 
ägare och på vilket sätt? 

Ofta. Informella 
kontakter. 

Ofta. Gemensam beredning av 
ärenden. 

Sällan. Ibland. Inför bolagsstämmor 
och vid viktiga frågor. 

Vilka samverkar ni med 
och varför? 

Inget svar. Andra ägare beroende på 
röststyrka och delad syn i 
sakfrågor. 

Inget svar. Övriga institutionella ägare med 
likartad ägarpolicy. 

Sker det i form av 
regelbundna möten eller 
genom informella 
kontakter? 

Regelbundna möten 
och informella 
kontakter. 

Regelbundna möten och 
informella kontakter. 

Inget svar. Både och. 

Utvärdering av styrelse Ja. Ibland formaliserat 
och ibland via 
ordföranden i 
styrelsen. 

Ja, Ibland. Ja, ibland. 
Formen varierar 
från fall till fall. 

Förvaltaren utvärderar men 
Länsförsäkringar ställer 
styrelsens arbete mot 
ägarpolicyn. 

Publiceras eventuell 
utvärdering 

Nej. Nej, används för internt arbete 
med förslag på 
styrelsesammansättning. 

Nej. Nej. 

Fågor om Exit     
Vad är vanligaste och 
starkaste skälen till att 
exitbeslut tas? 

- Fullvärderad aktie 
- Ingen potential för 
kursstegring pga 
tidigare god utveckling 
- Dåliga 
förutsättningar för 
kursstegring 

- Dåliga förutsättningar för 
värdestegring. 
- I viss mån även 
ägarstyrningsproblem, 
förtroende saknas för styrelsen 
(dock ej så vanligt) 

Dåliga 
förutsättningar 
för 
värdestegring. 

Länsförsäkringars förvaltares 
säljdisciplin ser ut enligt 
följande: 
- När positionens relativa 
attraktionskraft upphört  
- För bättre utnyttjande av 
riskutrymmet 
- Vid långvarig eller snabb 
positiv utveckling av positionen 
-> risk-exponeringen är för stor  
- stop/loss vid felbeslut 

Vad är vanligaste och 
starkaste skälen till att 
exitbeslut inte tas? 

Tröghet i 
anpassningen. 

- Inlåsningseffekter 
- Skatteffekter 
- För låg omsättning på 
Stockholmsbörsen. 

För låg 
omsättning på 
Stockholms-
börsen. 

Ej tillämpbar på Läns-
försäkringars livportfölj. 

Hur många exitbeslut togs 
under 2002? 

Hundratals. Dagligen 
görs ombalanseringar i 
portföljen. Ytterst 
sällan drastiska exit 
eller entrybeslut. 

Maximalt 20 % av portföljen. 
Till stor del omviktning i 
portföljen. 

Uppgift fanns ej 
tillgänglig när 
Folksam 
tillfrågades. 

Normalt ca 40 exit per år. 
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7.5.3 Sammanställning AP-fondernas enkätsvar 

Medverkande bolag: Första AP-fonden (AP1) och Andra AP-fonden (AP2). Fjärde AP-
Fonden har avböjt att besvara enkäten. 
 
Enligt Enkät Första AP-fonden Andra AP-fonden 
Deltagande vid bolagsstämma Ja. Ja. 
Hur många bolagsstämmor deltar ni vid och 
hur många har ni rätt att delta vid? 

Är ägare i drygt 50 svenska bolag och 
närvarar i ca 30 bolags stämmor. 

Deltog i 46 stämmor av 250 2002. 

Hur länge har ni deltagit vid 
bolagsstämmor? 

Senaste året, tidigare inte placerat i aktier. Sedan starten 2000. 

Vilken befattning har den eller de som 
deltar? 

VD, ägaransvarig eller analytiker. VD, ägaransvarig, styrelseledamöter eller 
ledningspersonal i AP2. 

Beror deltagandet vid bolagsstämmor på 
storlek på innehavet eller något annat? 

Ja, storlek i Kr samt röstetal. Även 
intressanta frågor och möjlighet att närvara 
inverkar. 

För att deltaga måste minst två av följande 
kriterier uppfyllas: 
1. Fondens aktieinnehav i bolaget motsvarar 

ett värde över 150 Mkr. 
2. Deras andel av bolagets röster > 2%. 
3. De är bland de 10 största ägarna. 
4. Västsvenska bolag. 

Utnyttjande av rösträtt Ja Ja. 
Hur ofta utnyttjas rösträtten vid 
bolagsstämmor? 

Alltid när de deltar.  Alltid när de deltar. I undantagsfall vid viktiga 
frågor kan ombud användas.  

Varför använder ni er rösträtt? Att utöva ägarinflytande bl.a. via röstning 
på bolagsstämman är ett sätt att påverka 
avkastning och risk i positiv riktning. 

Tror att aktivt ägande skapar mervärde i 
investeringarna. 

Beror utnyttjandet av rösträtten på storleken 
av innehavet? 

Ja. Ja, men även de fyra kategorierna som nämnts 
tidigare. 

Medverkande vid tillsättandet av 
styrelserepresentanter 

Ja. Kan tänka sig att delta i 
nomineringskommittéer men har hittills inte 
gjort det, eftersträvar inte det heller. 

Ja. Ibland är det stämmovalda 
nomineringskommittéer och då medverkar de i 
valet av ledamöter. Annars väljs ledamöterna i 
nomineringskommittéerna bland de största 
ägarna och inte genom röstning. 

Medverkar ni i tillsättandet genom 
röstning? 

Ja, alltid. Ja, alltid. 

Har ni krav på egen representation i 
portföljbolags styrelser? 

Vi sitter oftast inte i 
nomineringskommittéer men deltar ändå i 
tillsättandet av styrelseledamöter informellt. 
Vi sätter oss helst inte själva i styrelser. 

Nej. 

Hur länge har ni medverkat i tillsättandet av 
styrelserepresentanter? 

Senaste året. Senaste två åren. 

Deltar ni i nomineringskommittéer Nej Sällan 
Engagemang i utformandet av 
incitamentsprogram 

Ja, diskussioner förs med andra ägare samt 
företagsrepresentanter.  

Tar ibland ställning och då främst i stämmor. 

Hur länge har ni engagerat er i utformandet 
av incitamentsprogram? 

Det senaste året. De senaste två åren. 

Engagerar ni er i utformningen av 
incitamentsprogram genom röstning på 
bolagsstämmor? 

Ja. Ibland, på de stämmor de deltar. 

Medverkar ni i den konkreta utformningen 
och i så fall vem? 

Ja. VD eller ägaransvarig. Nej, det är alltid styrelsen som ska föreslå 
ägarna en utformning, inte tvärtom. 

Kommunikation med styrelse eller 
ledning 

Ja Ja. 

I vilken grad kommunicerar ni med 
styrelsen alternativt ledningen? 

Ibland, via styrelsen oftast med 
styrelseordförande. 

Brukar besöka 15-20 bolag årligen utifrån ett 
ägarperspektiv och diskutera deras syn på olika 
ägarfrågor. Därutöver blir de kontaktade av 5-
10 bolag årligen i konkreta ägarfrågor. 

Hur länge har ni fört kommunikation? Senaste året. Senaste två åren. 
Vilken befattning har den som 
kommunicerar med styrelsen alternativt 
ledningen och på vilket sett görs det? 

VD eller ägaransvarig. Regelbundna möten 
samt informella kontakter. 

VD, ägaransvarig eller chefen för 
kapitalförvaltning. Regelbundna möten samt 
informella kontakter. 

Kontaktas styrelsen eller ledningen innan 
exitbeslut tas? 

Ja om det är ett bolag som AP1 har 
betydande innehav i. 

Nej. 
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Samverkan med andra storägare Ja. Ja. 
I vilken utsträckning samverkar ni med 
andra ägare och på vilket sätt? 

Samverkan sker ofta. Vid behov finns ett 
informellt kontaktnät mellan ägare. 
Kontakterna sker genom möten. 

Ibland och då vid kontakter innan 
bolagsstämmor om specifika frågor. 

Vilka samverkar ni med och varför? Alla. Stora institutionella ägare. Tillsammans med 
AP2 kan bas skapas för beslut. 
 

Sker det i form av regelbundna möten eller 
genom informella kontakter? 

Regelbundna möten och informella 
kontakter. 

Informella kontakter, oftast telefonavstämningar 
inför bolagsstämmor. 

Utvärdering av styrelse Ibland. Önskar göra det i större 
utsträckning. 

Inte formellt. De lägger däremot fram 
eventuella synpunkter på styrelsens arbete till 
huvudägare eller styrelseordförande. 

Publiceras eventuell utvärdering Nej. Nej. 
Frågor om Exit   
Vad är vanligaste och starkaste skälen till 
att exitbeslut tas? 

Dåliga förutsättningar för värdestegring. 
Total exit är dock inte ett normalt beslut för 
AP1, åtminstone inte i bolag de är stora 
ägare i. 

Normalt sker inga fullständiga exits, de viktar 
normalt upp eller ner i deras innehav av en viss 
aktie. Motivet är då att en viss aktie är 
över/undervärderad i förhållande till andra 
aktier i samma sektor. 

Vad är vanligaste och starkaste skälen till 
att exitbeslut inte tas? 

Risktagande gentemot index. - Inlåsningseffekter, pga stora innehav (kan ha 
kurspåverkan) 
- Portföljen speglar index (vanligaste 
förklaringen) 

Hur många exitbeslut togs under 2002? Inga. Omöjligt att besvara, AP2 köper och säljer 
dagligen aktier i de ca 1700 svenska och 
utländska bolag där de har innehav. 
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7.6 Intervjuer med utomstående organisationer 

Respondenter:  Thomas Ericsson, ordförande Fondbolagens Förening 
Sören Cardell, Inspektör vid fond och försäkringsenheten på 
Finansinspektionen  
Jesper Strandberg, fondredaktör Aktiespararna. 

 
 

7.6.1 Fondbolagens Förening 

Personlig bakgrund 
Thomas Ericsson är ordförande för Fondbolagens Förening. Han har varit verksam inom 
kapitalförvaltning sedan 1989. Nuvarande arbetsgivare är Nordea, tidigare har han arbetat för 
Alfred Berg och AP-fonderna. 
 
1. Allmänt 
-Vad är fondbolagens uppgift, enligt er (diskutera kring förvalta kapital och/eller leda 
företag)? 
 
Primärt kan sägas att den huvudsakliga uppgiften för ett fondbolag är att agera i andelsägarnas 
intresse. Med detta syftar man oftast på maximering av avkastningen. För att kunna maximera 
avkastningen fokuserar man på förvaltning, ägande, förvaring och information. Fondbolag 
styrs av lagstiftningen som sätter upp de regler som skall efterföljas.  
 
-Har fondbolagen kompetens för att leda företagen som de investerar i? 
 
”Fondbolagen skall agera som kapitalförvaltare och inte som företagsledare.” Däremot kan 
man bedriva aktiviteter i nomineringskommittéer för att där utnyttja möjligheten att påverka 
sammansättning i styrelse och ledning. Överlag kan sägas att de flesta primärt agerar via 
voice. Denna utveckling har intensifierats på senare tid. 
 
 
2. Fondbolagens agerande 
-Till vilken grad agerar fondbolagen och i vilken utsträckning anser ni att de bör agera i 
följande aktiviteter? 
 
 
-1. Bolagsstämmor 
-2. Rösträtten 
-3. Tillsättandet av styrelsen 
-4. Nomineringskommittéer 
-5. Incitamentsprogram 
-6. Fondbolagens kontakt/kommunikation med ledningen 
-7. Samarbete med övriga aktieägare 
-8. Utvärdering av styrelsearbetet 
-9. Annat agerande? 
Ägarutövandet tenderar att bli mer frekvent mot voice. Huvudsakligen agerar fondbolagen 
genom närvaro på bolagsstämmor, det vill säga utövar rösträtten. Det finns dock tecken på att 
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det skiljer sig i agerande mellan olika fondbolag och storleken på dessa. Förutsättningarna är 
olika mellan olika fonder vilket medför att agerandet kan yttra sig på olika sätt. Exempelvis 
kan utövandet av voice medföra höga kostnader vilket kan resultera i att det främst är de 
större bolagen som kan få detta agerande lönsamt.  
 
Incitamentsprogrammen som tas fram granskas noga av fondbolagen, I de fall man finner att 
incitamentsprogrammen strider mot den syn man har skulle det kunna förekomma att man 
röstar emot förslaget på stämmor. Eventuella meningsskiljaktigheter diskuteras dock oftast 
innan stämman. Eftersom ett förslag som röstas ner på bolagsstämman skulle innebära en 
prestigeförlust för ledningen är de noga med att ta till sig synpunkter.  
 
Det förekommer en relativt regelbunden kontakt mellan fondbolagen och de företag de valt att 
investera i. Främst anledningen är att fondbolagen vill erhålla information om utvecklingen, 
finansiell status och vad som ligger i ”pipeline”. 
 
Utvärderingen av styrelsearbetet bör genomföras av styrelsens ordförande. 
 
 
3. Fondbolagens målsättning 
-Vad ska fondbolagens övergripande målsättning vara, enligt er? 
 
Avkastningen skall maximeras samt främja en god och långsiktig utveckling för andelsägarna. 
Fondbolag skall agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot andelsägarna. Detta kan uttryckas på 
olika sätt men primärt är det en långsiktig god utveckling som efterfrågas. 
 
 
4. Motiv med en formulerad ägarpolicy 
-Vad är de bakomliggande skälen till att fondbolagen har en ägarpolicy? 
 
Förtydliga för andelsägarna om hur verksamheten bedrivs samt vad målsättningen är med 
denna. 
 
-Till vilken grad implementerar och följer era medlemmar sin ägarpolicy? 
 
Den spontana uppfattningen är att fondbolagen har ägarpolicys och efterlever dessa på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
-Ge gärna konkreta exempel? 
 
Fondbolagen och andra institutionella placerare angav till exempel synpunkter på 
TeliaSoneras nomineringskommittéer och Skandias optionsprogram vilket ledde till att dessa 
förändrades. 
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5. Portföljsammansättning och ägarskap 
-Till vilken grad påverkar fondbolagens portföljsammansättning deras ägarskap? 
 
Man kan se tydliga skillnader i agerande beroende på storlek och koncentration av innehav i 
olika bolag. Ett stort fondbolag med stort nationellt ägande har incitament att närvara i större 
utsträckning. Kostnaderna för denna närvaro blir procentuellt sätt liten jämfört med om ett 
mindre bolag skulle agera på ett liknande sätt. 
 
 
6. Massmedia och fondbolagens agerande 
-Har fondbolagens agerande påverkats av massmedia och press? 
 
En spontan uppfattning är att branschen driver detta utan större påverkan av massmedia. ”Det 
ansiktslösa ägandet” har beskrivits och debatterats i massmedia vilket till viss del bidragit till 
utvecklingen. Det förekommer en del bakom kulisserna som först blir offentligt efter att 
uppgörelsen är klar. Detta sker främst för att media i många fall kan påverka  aktieägarna och 
deras förväntningar som faktiskt kommer i konflikt med den målsättning som finns om 
avkastning och att agera i andelsägarnas intresse. Det finns en okunskap bland andelsägare 
som kan vara problematisk om media penetrerar marknaden med denna information. Media 
kan i vissa fall hämma möjligheten att agera i andelsägarnas intresse och målet om 
vinstmaximering då den allmänna uppfattningen kan stå i konflikt med det mest lämpliga 
agerandet. 
 
 
7. Fondbolaget har två huvudmän, andelsägarna och ägarna av fondbolaget 
-Upplever ni att det finns några balansproblem mellan dessa intressenter och att 
intressekonflikter uppstår? 
 
Det är inget reellt problem.  
 
8. Förvaltningsavgifter och fondbolagens ägare 
-Har ni någon uppfattning om hur stor del av förvaltningsavgifterna som går till den operativa 
förvaltning etc. samt hur mycket som går vidare till fondbolagens ägare? 
 
Kostnaderna för den operativa förvaltningen varierar mycket från fondbolag till fondbolag. 
De har bland annat ett samband med stordrifts- och skalfördelar. Andra kostnader som måste 
täckas förutom analys, corporate governance, courtage och liknande är kostnader för 
distribution, information och marknadsföring. 
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7.6.2 Finansinspektionen 

Personlig bakgrund 
Sören Cardell är fondinspektör på Finansinspektionen. Hans ansvarsområde är tillsyn, analys 
av rapporter och kontroll av dessa. Han bevakar att aktörerna följer placeringsreglerna. 
 
 
1. Vilken uppgift har ni på finansmarknaden rörande: 
 
-Fondbolag? 
-Försäkringsbolag? 
-AP-fonderna? 
 
Finansinspektionens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn på fondbolag och 
försäkringsbolag. Finansinspektionens syfte är således att säkerställa att aktörer i den 
finansiella sektorn följer de riktlinjer och regler som är uppställda för verksamheten. AP-
fonderna granskas inte av Finansinspektionen eftersom AP-fonderna är statliga myndigheter 
och kontrolleras istället av riksdagens revisorer.  Det är inte Finansinspektionens uppgift att 
granska de institutionella placerarnas ägarstyrning. 
 
 
2. Institutionella placerares uppgift 
-Vad är ovanstående institutionella placerares uppgift, enligt er (diskutera kring förvalta 
kapital och/eller leda företag)? 
 
Fondbolag bör endast bedriva  fondförvaltning och inte ha någon sidoverksamhet. 
 
 
3. Krav på institutionella placerare 
-Vilka krav ställer ni och lagstiftningen på nämnda institutionella placerare och deras 
agerande? 
 
Det finns inga särskilda lagregler som behandlar institutionernas ägarstyrning och agerande. 
 
4. Lagstiftningens lämplighet 
-Är rådande lagstiftning lämplig för institutionella placerares förvaltning och agerande i 
ägarfrågor (begränsat ägarinflytande, riskspridning)? 
 
Det är inte Finansinspektionens uppgift att avgöra lagstiftningens lämplighet. 
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5. Säkerställande enligt föreskrivna regler 
-Hur säkerställer ni att institutionella placerare agerar enligt föreskrivna regler? 
 
För att säkerställa att aktörerna följer regler och lagar analyseras kvartalsrapporter 
regelbundet. Dessutom görs både manuella och automatiska kontroller av verksamheten. De 
automatiska kontrollerna skapar möjligheter att registrera fördelningen mellan placeringarna i 
de olika fonderna. I de fall institutionerna inte placerar enligt föreskrivna regler samt enligt 
deras specifikation så varnas de och krav på åtgärd ställs. Åtgärden är tidsbestämd och måste 
justeras inom en viss tidsram, annars kan institutionen få sitt tillstånd suspenderat. Ett aktuellt 
exempel är Banco Fonder som nyligen blivit varnade för felaktig fördelning av värdepapper i 
deras aktiefonder. Banco har en allt för stor del onoterade företag i deras portfölj. 
 
 
6. Andelsägarnas intresse 
-Vad innebär kravet ”att agera i andelsägarnas intresse”? 
 
Att alltid ha andelsägarnas intresse i åtanke och alltid sätta andelsägarna – inte aktieägarna - i 
första rummet. 
 
 
 7.Balansproblem och intressekonflikter 
-Upplever ni att det finns balansproblem och att intressekonflikter kan uppstå mellan 
institutionernas ägare och andelsägarna? 
 
De stora koncernerna bäddar för intressekonflikter. Finansinspektionen kontrollerar 
oberoendet. 
 
 
. 8.Skillnader i institutionella placerares ägaragerande 
-Ser ni skillnader i hur fondbolags, försäkringsbolags och AP-fonders agerande i ägarfrågor 
yttrar sig? 
 
Försäkringsbolagen styrdes tidigare av femprocents regeln som numera är borttagen..  
Det finns fortfarande andra placeringsregler som fortfarande begränsar försäkringsbolagens 
möjligheter att uppnå stort inflytande i portföljbolagen. Finansinspektionen tror inte att 
försäkringsbolagen är ute efter att skaffa sig stort inflytande.  
 
Det har föreslagits att även fondbolagens placeringsregler ska lättas något. Istället för att ha en 
femprocentspärr ska lagtexten innehålla en mer generell passus enligt vilken fondbolagen inte 
får skaffa sig ”betydande inflytande” i portföljbolagen. Finansinspektionen tror inte att den 
praktiska skillnaden kommer vara särskilt stor. 
 
Både försäkringsbolag och fondbolag torde vara så intresserade av att diversifiera sina 
innehav att de inte kommer uppnå betydande inflytande i portföljbolagen. 
 
 
10. Massmedias påverkan 
-Anser ni att massmedia påverkat fondbolags, försäkringsbolags och  
AP-fonders agerande? 
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Har en känsla av att media påverkat åtminstone försäkringsbolagen att bli tydligare i sin 
ägarroll. 
 
 
11. Finansinspektionens syn på institutionella placerares agerande 
-Hur anser ni att institutionella placerare skall agera i egenskap av ägare? 
 
 
De bör ha en ägarpolicy och använda sin ägarroll till att agera. 
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7.6.3 Aktiespararna 

Personlig bakgrund 
Jesper Strandberg är civilekonom och arbetar idag som fondredaktör för Aktiespararna. Han 
har varit verksam i branschen i nio år. 
 
 
1. Allmänt 
-Vad är institutionella placerares uppgift, enligt Aktiespararna?(diskutera kring förvalta 
kapital och/eller leda företag) 
 
Primärt är institutionella placerares uppgift att förvalta kapital och rendera så hög avkastning 
som möjligt under portföljens specifika förutsättningar. Aktivt ägarskap kan vara ett medel för 
att uppnå hög avkastning eftersom bra styrning av företag torde leda till högre avkastning. 
 
-Har institutionella placerare kompetens för att leda företagen som de investerar i? 
 
”Institutionella placerare har inte kompetensen att leda företagen men de har kompetens för 
att påverka företagen genom styrelse och ledning.” Alla aktörer har dock inte den rätta 
kompetensen för detta men de stora institutionerna har blivit bra under senare år. 
Institutionella placerare har dessutom tillfört svenskt näringsliv nya nätverk. 
 
2. Hur yttrar sig fondbolagens ägaragerande och varför? 
-Till vilken grad agerar institutionella placerare i följande aktiviteter och till vilken grad 
anser ni att institutionella placerare bör agera i dessa? 
 
-1. Bolagsstämmor 
-2. Rösträtten 
-3. Tillsättandet av styrelsen 
-4. Nomineringskommittéer 
-5. Incitamentsprogram 
-6. Fondbolagens kontakt/kommunikation med ledningen 
-7. Samarbete med övriga aktieägare 
-8. Utvärdering av styrelsearbetet 
-9. Annat agerande? 
 
Aktivitet ett till fem är officiella förfarande medan resterande aktiviteter är inofficiella vilket 
är svårt för Aktiespararna att ha en uppfattning om eftersom det sker utanför deras möjlighet 
till övervakning. I de officiella aktiviteterna gör de institutionella placerarna fortfarande för 
lite och de borde utföra mer. Utvecklingen är dock bra och det går i rätt riktning. 
Institutionella placerare bör agera aktivt i bolag där de har innehav som överstiger 1 till 2 
procent av det totala aktiekapitalet. I det officiella anser Aktiespararna att fondbolagen 
fortfarande gör för lite och borde göra mer, dock rätt riktning. Aktiespararna anser att 
fondbolag bör agera aktivt där de har ett innehav som överstiger 1 till 2 procent av det totala 
aktiekapitalet. 
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3. Institutionella placerares målsättning 
-Vad ska institutionella placerares övergripande målsättning vara enligt er? 
 
Maximera avkastningen, ett medel för det kan vara att arbeta aktivt i ägarfrågor. 
 
 
4. Motiv för att ha en formulerad ägarpolicy 
-Vad är de bakomliggande skälen till att institutionella placerare har en ägarpolicy? 
 
Det är främst externa krav som medfört att institutionella placerare framtagit ägarpolicys och 
mindre på deras egna initiativ. 
 
-Till vilken grad implementerar och följer institutionella placerare sina ägarpolicys? 
 
Fondbolagens Förening antog nyligen rekommendationer för ägarstyrning och det gör det 
svårt att ha en uppfattning om hur väl aktörer följer sina ägarpolicys innan årsrapporterna för 
2002 publicerats. Idag kan man dock se att det skett en ökad aktivitet inom corporate 
governance vilket är en positiv utveckling. 
 
 
5. Portföljsammansättning och ägarskap 
-Till vilken grad påverkar institutionella placerares portföljsammansättning deras ägarskap? 
 
Avkastningen är det primära målet vilket gör att det inte borde medföra någon skillnad. 
Indexfonder borde dock bedriva corporate governance till en högre utsträckning. Stora ägare 
kan även ha större incitament för att vara aktiva i sin ägarroll då de kan bli inlåsta men det får 
inte ske på bekostnad av avkastningen. 
 
 
6. Massmedia och institutionella placerares ägaragerande 
-Har institutionella placerares agerande påverkats av massmedia och press? 
 
Institutionella placerares agerande har absolut påverkats av mediatrycket. 

 
-Ge gärna konkreta exempel. 
 
Ett tydligt exempel är utformandet av ägarpolicys och även Skandias optionsprogram samt 
inställningen till incitamentsprogram i allmänhet.  
 
 



 
Institutionella placerare som aktieägare – 

En studie av fondbolags, försäkringsbolags och AP-fonders användande 
av exit och voice som ägarstyrningsmekanismer. 

 

  
 

77 

7. En del institutionella placerare har två huvudmän, andelsägarna och ägarna av 
institutionen 
-Upplever ni att det finns några balansproblem mellan dessa intressenter och att 
intressekonflikter uppstår? 
 
Det finns uppenbara risker för intressekonflikter och det är kanske tydligast hos de fondbolag 
som är kopplade till storbankerna. Den nya fondlagstiftningen där fondbolagen inte ska få 
använda sig av ett förvaringsinstitut som ingår i samma koncern minskar risken för 
intressekonflikter. Det som dock är värre är trögheten hos fondspararna och skatteeffekten 
som gör det svårt att byta fondbolag och fonder.  
 
 
8. Förvaltningsavgifter och institutionernas ägare 
-Har ni någon uppfattning om hur stor del av förvaltningsavgifterna som går till den operativa 
förvaltning samt hur mycket som går vidare till institutionernas ägare? 
 
Inom bankkoncernerna vet vi att cirka 60 procent av intäkterna försvinner in i koncernen i bland 
annat form av provision till bankkontoren. 
 
-Har ni några synpunkter på detta? 
 
Över en konjunkturcykel är vinstmarginalerna väl tilltagna och det finns utrymme för sänkningar. 
 
 
9. Skillnader i ägarutövande mellan fondbolag, försäkringsbolag och  
AP-fonder 
Råder det skillnader i fondbolags, försäkringsbolags och AP-fonders agerande i ägarfrågor? 
 
Det bör inte vara någon skillnad och i grunden bör de ha samma tillvägagångssätt. I praktiken ser 
det dock annorlunda ut. ”Det är förståligt att fondbolagen har svårare att vara långsiktiga ägare då 
de av naturliga skäl måste ha en kortare placeringshorisont än de två andra bolagskategorierna. 
Försäkringsbolagen och AP-fonderna kan vara säkrare på sina innehav och därför ha en längre 
placeringshorisont. I och med detta kan försäkringsbolag och AP-fonder ta ett större ägaransvar.” 
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8 Analys 

I följande kapitel redogörs för vår analys. Inledningsvis granskas institutionernas användande 
av exit och voice, varefter även passivitet berörs, en fråga som hittills varit relativt förbisedd i 
litteraturen. Eftersom studiens fokus ligger på exit och voice kommer dock analysen av 
institutionernas passivitet inte att vara uttömmande. 
 
De drivkrafter som påverkar institutionernas agerande analyseras vilket skapar en grund för 
att sedan vidareutveckla modellen i kapitlet med slutsatserna. 
 
 

8.1 Voice 

Som framgått i kapitel fyra och fem kan användandet av voice variera och ha olika innehåll. 
Vi har valt att studera åtta former av voice: 
 

• närvaro vid bolagsstämma 
• utnyttjande av rösträtt på bolagsstämma 
• utnämning av styrelseledamöter 
• deltagande i nomineringskommittéer 
• engagemang i utformande av incitamentsprogram 
• direkta kontakter med företagsledningen 
• kontakter med andra ägare 
• utvärdering av styrelsen 

 
 
Institutionernas användande av voice i sammanfattning 
I tabell 8.1 nedan är institutionernas användande av voice sammanfattad och graderad på en 
tregradig skala: ”låg”, ”mellan” och ”hög”. Graderingen bygger främst på institutionernas 
enkätsvar men intervjusvaren har också beaktats vid bedömningen.  
 
Vid graderingen jämförs de institutioner som medverkar i studien med varandra. Om 
institutionernas aktivitetsgrad skulle jämföras med andra aktieägares – t ex privatpersoner 
eller investmentbolag – skulle bedömningen av institutionernas aktivitet blivit en annan. 
 
Eftersom deltagande vid bolagsstämma är en förutsättning för att kunna använda många 
voicefunktioner kan tabellen ge en något skev bild vid en alltför snabb läsning. En institution 
som endast deltar i ett fåtal bolagsstämmor och är förhållandevis aktiv vid dessa stämmor kan 
förefalla vara betydligt mer aktiv än en institution som deltar i många bolagsstämmor men 
agerar förhållandevis passivt där. 
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Tabell 8.1 Gradering av institutionernas användande av voice* 
Voicefunktioner Fondbolag Försäkringsbolag AP-fonder 

Större Mindre Större Mindre  
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Deltagande vid 
bolagsstämma123 

Hög Hög Hög ** Låg Mellan Låg Hög Låg Låg/Mellan Hög Låg/Mellan 

Utnyttjande av 
rösträtten124 

Hög Hög Hög Mellan Hög Hög Hög Hög Mellan Mellan Hög Hög 

Medverkande vid 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter 
genom röstning125 

Hög Hög Hög Mellan Ej info Hög Hög Hög Mellan Mellan Hög Hög 

Nominerings-
kommittéer126 

Ja Ja Ja Nej Sällan Ja Ja Ja Nej Nej Nej Sällan 

Incitamentsprogram127 Hög Hög Hög Låg Ej info Hög Hög Hög Mellan Låg Mellan Mellan 

Kommunikation med 
företagsrepresentanter
128 

Mellan Hög Mellan Låg Låg/ 
Mellan 

Hög Hög Hög Låg Hög Mellan Mellan 

Samverkan med andra 
ägare129 

Mellan Hög Hög Låg Låg Hög Hög Hög Låg Mellan Hög Mellan 

Utvärdering av 
styrelse130 

Låg Hög Hög Låg Mellan Mellan Mellan Mellan Mellan Låg/Mellan Mellan Låg/Mellan 

* JP Nordiska, och Fjärde AP-fonden har inte svarat på enkäten. 
** Banco har svarat att ”deltagandet varierar…” vilket vi inte kan klassificera. 

 
 
Närvaro vid bolagsstämma 
Samtliga institutioner som ingår i studien närvarar vid bolagsstämmor i de bolag där de är 
ägare. Mellan bolagskategorierna råder det små skillnader i närvarofrekvensen. Fondbolagen 
deltar vid flest stämmor, medan försäkringsbolagens deltagande varierar. AP-fonderna 
slutligen är oftare representerade vid bolagsstämmor än försäkringsbolagen. 
 
Det är tydligt att de stora institutionerna närvarar vid fler bolagsstämmor än de mindre.  
 
Utnyttjande av rösträtt 
Det finns – föga förvånande – ett tydligt samband mellan institutionernas närvaro vid 
bolagsstämman och utnyttjandet av rösträtten. Tre av de mindre institutionerna uppgav dock 
att de bara utnyttjade sin rösträtt ibland. De mindre fondbolagen tycks rösta i högre 
utsträckning än små försäkringsbolag.  
 
De stora aktörerna utnyttjar sin rösträtt i högre utsträckning än de mindre aktörerna.  
 

                                                 
123 Deltagande vid antal bolagsstämmor: 0 – 20 % = Låg, 21 – 50 % = Mellan, >51 % = Hög. Vid svårbedömda 
fall har vi valt att använda en ”dubbelgradering”, t.ex. Låg/Mellan. 
124 ”Inte alls” = Låg, ”Ibland”= Mellan, ”Alltid”= Hög. 
125 ”Inte alls” = Låg, ”Ibland”= Mellan, ”Alltid”= Hög. 
126 ”Deltar”= Ja”, ”Sällan”= Sällan, Deltar inte”= Nej. 
127 Sammanvägd bedömning utifrån svaren på frågorna om incitamentsprogram. 
128 Sammanvägd bedömning utifrån svaren på frågorna om kommunikation med företagsrepresentanter. Vid 
svårbedömda fall har vi valt att använda en ”dubbelgradering”, t.ex. Låg/Mellan. 
129 Sammanvägd bedömning utifrån svaren på frågorna om samverkan med andra ägare. 
130 ”Inte alls” = Låg, ”Ibland”= Mellan, ”Alltid”= Hög. Vid svårbedömda fall har vi valt att använda en 
”dubbelgradering”, t.ex. Låg/Mellan. 
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Medverkande vid tillsättandet av styrelseledamöter  
Generellt sett medverkar samtliga bolagskategorier i hög utsträckning vid tillsättandet av 
styrelseledamöter, de mindre institutionerna dock i lägre utsträckning än de större. 
 
Deltagande i nomineringskommittéer 
Förfarandet med nomineringskommittéer som skall tillsätta styrelseledamöter är en relativt ny 
företeelse och tycks vara vanligast i de större börsbolagen. 
 
Fondbolagen och försäkringsbolagen deltar i hög utsträckning i nomineringskommittéer, AP-
fonderna betydligt mer sällan. 
 
Flertalet stora institutioner (exklusive AP-fonderna) deltar, betydligt färre av de mindre. 
 
Medverkande i utformningen av incitamentsprogram 
Incitamentsprogram och belöningssystem för portföljbolagens ledningar är ett sätt att minska 
principal agentproblemet. Incitamentsprogram har blivit vanligare de senaste åren och det är 
tydligt att institutionerna allt oftare har synpunkter på utformningen. Det är dock inte alla 
institutioner som deltar i utformningen. 
 
Medan fondbolagen och försäkringsbolagen förhållandevis ofta medverkar i utformningen av 
incitamentsprogram, gör AP-fonderna det i lägre utsträckning.  
 
Större institutioner deltar oftare än de mindre. 
 
Kommunikation med företagsrepresentanter 
Genom direkt kontakt med företagsledningen kan institutionerna utöva ägarstyrning utan att 
gå via styrelsen. Det utnyttjar försäkringsbolagen i högre utsträckning än fondbolagen och 
AP-fonderna. Fondbolagen kommunicerar i skiftande utsträckning, vissa ganska ofta och 
andra betydligt mer sällan. AP-fonderna kommunicerar i mer begränsad utsträckning.  
 
De stora institutionerna tycks vara mer benägna att kommunicera med företagsledningen än 
de mindre. Mönstret är dock inte entydigt. 
 
Samverkan med andra ägare 
De institutionella placerarna kan samverka med andra ägare. Samarbetet kan ske vid sidan av 
styrelsen och resultera i förslag som presenteras för bolagsstämman eller företagsledningen.  
 
AP-fonderna tycks vara de institutioner som i störst utsträckning kommunicerar med andra 
ägare. De stora institutionerna förefaller samverka i högre utsträckning än de mindre. 
 
Utvärdering av styrelsen 
Institutionerna kan utvärdera arbetet i styrelsen för att säkerställa att denna uppfyller ägarnas 
krav. Den senaste tiden har ett fåtal institutioner börjat publicera sina utvärderingar offentligt. 
 
Det finns inga tydliga skiljelinjer mellan de olika bolagskategorierna eller mellan stora och 
mindre institutioner, vad gäller deras benägenhet att utvärdera styrelser. 
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8.2 Exit 

Eftersom svarsfrekvensen vad gäller enkätundersökningens frågor om exit var relativt låg, och 
institutionerna dessutom hade olika tolkningar av begreppet, har analysen av institutionernas 
användande av exit komplicerats. Begreppet exit kan ju både innebära total avyttring av 
innehavet i ett bolag och en mindre avyttring, exempelvis vid omviktning av portföljen. 
 
På grund av den förhållandevis låga svarsfrekvensen har vi valt att inte analysera och 
sammanfatta institutionernas användande av exit i en tabell. Istället kommenteras det 
empiriska materialet i direkt anknytning till respektive fråga. 
 
 
Vilka är de vanligaste och starkaste skälen till exit? 
 
Fullvärderad aktie 
Det stora flertalet bolag uppger att det huvudsakliga skälet till exit är att en aktie är 
fullvärderad och att det finns dåliga förutsättningar för värdestegring. 
 
 
Vilka är de vanligaste och starkaste skälen till att avstå från exit? 
 
Inlåsningseffekter 
Nordea, AMF Pension och Andra AP-fonden uppger att inlåsningseffekter är den vanligaste 
orsaken till att de inte fattar exitbeslut. Institutionerna har valt att inte närmare definiera vad 
inlåsningseffekterna beror på. 
 
För låg omsättning på Stockholmsbörsen 
Robur, AMF Pension, Folksam och Länsförsäkringar hävdar att inlåsningseffekter är 
anledningen till att de avstår från exit. De tre försäkringsbolagen uppger att inlåsningen beror 
på omsättningen på Stockholmsbörsen som de anser är för låg. 
 
Skatteeffekter 
AMF Pension uppger att skattereglerna påverkar möjligheten att göra exit. 
 
 
Hur många exitbeslut togs under 2002? 
Institutionerna besvarar frågan om antalet exitbeslut olika. De använder termerna ”antalet 
omviktningar av aktieportföljen”, ”omsättningshastighet131” och ”antal fullständiga exit”. 
Sex132 av de institutioner som ingår i undersökningsgruppen väljer att inte svara på hur många 
exitbeslut som togs under 2002. Fyra av dessa sex institutioner är klassade som små i 
undersökningen. 
 

                                                 
131 D v s, om en portfölj är på 100 Mkr så säljs och köps aktier till ett värde av 70 Mkr under ett år. 
132 Folksam, Banco, Robur, JP Nordiska, Fjärde AP-fonden, Carnegie. 
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Omviktningar 
SHB, Alecta och Andra AP-fonden uppger att omviktningar av deras portföljer är vanliga och 
att hundratals exitbeslut genomförs dagligen.  
 

”Dagligen görs ombalanseringar i portföljen. Ytterst sällan drastiska exit- eller 
entrybeslut” 

 
Lars Otterbeck, Alecta 

 
Omsättningshastighet 
Nordea och Länsförsäkringar uppger att de hade en omsättningshastighet på 0,7 föregående år 
medan AMF Pension anger att deras omsättningshastighet är 0,2. 
 
Antal fullständiga avyttringar 
Odin Fond genomförde strax över 20 totala utträden föregående år.  
 
 

8.3 Passivitet 

Många av de institutionella placerare som ingår i studien tillhör de största aktieägarna i 
Sverige. Trots det uppger många att de upplever att de har förhållandevis dålig kapacitet att 
utöva en aktiv ägarroll, eftersom lagstiftningen begränsar deras möjligheter att vara aktiva. 
Många av institutionerna betonar också att det inte är deras uppgift att ta ett verkligt stort 
ägaransvar eftersom det skulle kunna påverka den övergripande målsättningen att maximera 
avkastningen på det förvaltade kapitalet.  
 
 

8.4 Drivkrafter 

8.4.1 Institutionens roll 

 
 
Av vårt empiriska material framgår att samtliga institutioner har som främsta målsättning att 
maximera spararnas avkastning. 
 

”Fondbolagets målsättning är att maximera andelsägarnas avkastning” 
Joakim Spetz, Handelsbanken 

 
Samtliga institutioner som ingår i studien uppger att institutionella placerare bör utöva någon 
form av ägarstyrning. Det finns dock gränser för hur mycket institutionerna vill engagera sig i 
ett portföljbolag och det är tydligt att de vill undvika att bli alltför engagerade i 
portföljbolagen. 

Vi antog att institutioner strävar efter en god riskjusterad avkastning. Detta minskar
incitamenten att använda voice i hög utsträckning. 
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”Vi måste skilja på rollerna och vi har ingen operativ sådan.” 

Thomas Ehlin, Nordea 
 

”En rimlig aktivitet bör ske. Bolaget har ett spritt ägande och kan inte till fullo bli 
aktiva ägare.” 

Ola Månsson, Länsförsäkringar 
 

”Vi vill inte ha rollen som ett investmentbolag.” 
Ulf Öster, JP Nordiska 

 
Vårt empiriska material tyder på att institutionerna är riskaversiva. De institutionella 
placerarnas verksamhet är reglerad i lag och Finansinspektionen ansvarar för övervakningen. 
Institutionernas kapitalförvaltning är noggrant reglerad och övervakad. 
 
På frågan om institutionens målsättning svarade sju av femton respondenter att målet är att 
maximera avkastningen i förhållande till ett visst risktagande. Vi tror att andelen hade varit 
ännu högre om frågeställningen hade varit fokuserad på riskbenägenhet. 
 

”Fondbolagets målsättning är att skapa en rimlig avkastning … i förhållande till 
risktagandet” 

Ulf Öster, JP Nordiska 
 

”Fjärde AP-fondens målsättning är att ha god avkastning och likviditet i 
förhållande till risk.” 

Björn Franzon, Fjärde AP-fonden 
 

 
 
Det framgår tydligt att institutionerna ser sig själva som kapitalförvaltare och inte som 
företagsledare. Samtliga bolag, utom Robur, uppger att de inte gör anspråk på representation i 
portföljbolagens styrelser. Institutionernas engagemang stannar ofta vid att de deltar i 
nomineringskommittéer, vilket skulle kunna stödja vårt antagande att institutionerna inte 
anser sig ha rätt kompetens inom företagsledning. Genom att medverka i tillsättandet av en 
kompetent styrelse försöker de istället förvissa sig om att portföljbolaget styrs på ett 
kompetent sätt. 
 

”Fondbolagen skall agera som kapitalförvaltare och inte som företagsledare.” 
Thomas Ericsson, Fondbolagens Förening 

 
”Institutionella placerare har inte kompetens att leda företag men de har 
kompetensen för att påverka företagen genom styrelse och ledning.” 

Jesper Strandberg, Aktiespararna 

Vi antog även att institutioner främst har kompetens inom kapitalförvaltning. Detta
minskar incitamenten att använda voice i hög utsträckning. 
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Av vårt empiriska material framgår att försäkringsbolagen och AP-fonderna i större 
utsträckning än de andra ägarna i undersökningen eftersträvar långsiktigt hållbar avkastning. 
Vi tolkar detta som att försäkringsbolag och AP-fonder har en längre placeringshorisont än 
fondbolag. 
 
Aktiespararnas respondent har också uppfattningen att försäkringsbolag och AP-fonder har en 
längre placeringshorisont än fondbolagen och att det borde kunna innebära att det finns 
skillnader i agerande mellan de olika bolagskategorierna. 
 

”Det är förståeligt att fondbolagen har svårare att vara långsiktiga ägare då de av 
naturliga skäl måste ha en kortare placeringshorisont än de två andra 
bolagskategorierna. Försäkringsbolagen och AP-fonderna kan vara säkrare på sina 
innehav och därför ha en längre placeringshorisont. I och med detta kan 
försäkringsbolag och AP-fonder ta ett större ägaransvar.” 

Jesper Strandberg, Aktiespararna 
 

I vår studie konstaterar vi likväl att det i praktiken inte finns några tydliga skillnader i 
agerande mellan de olika bolagskategorierna. Vi kan inte heller se något samband mellan 
placeringshorisont och institutionernas agerande. 
 

 
 
Placeringsreglerna påverkar dels hur institutionens totala förmögenhet skall placeras, dels hur 
stor ägarandel institutionen kan uppnå i ett enskilt portföljföretag. Vi har funnit stöd för att 
institutionerna upplever att förutsättningarna för att bedriva voice begränsas av 
placeringsreglerna. Institutionerna anser att reglerna försvårar förvärv av så stora innehav att 
de ger reell möjlighet att kunna påverka portföljbolagen. 
 
Även de största institutionella investerarna har förhållandevis små ägarandelar i flera av 
Sveriges största företag och ligger betydligt under fem procent av kapitalet där. På grund av 
storleken på företagen krävs betydande kapitalinsatser för att kunna öka ägarandelen och 
dessutom finns lagstiftning som reglerar hur institutionernas totala förmögenhet skall fördelas. 
Därför är det svårt för institutionerna att uppnå stora ägarandelar i de största företagen, trots 
ägarspridningen i dessa. 
 

”Vi är inte och kan inte med dagens regler vara ett investmentbolag.” 
Ulf Öster, JP Nordiska 

 

Vi antog också att institutioner som har en långsiktig placeringshorisont tenderar att
använda voice i hög utsträckning. 

Vi antog vidare att restriktiva placeringsregler begränsar förutsättningarna att använda
voice. 
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Försäkringsbolag har något mer liberala placeringsregler än fondbolag eftersom den så 
kallade femprocentspärren hävdes 1999. Trots att de olika kategorierna har skilda juridiska 
förutsättningar att kunna uppnå en så hög ägarandel att det kan vara motiverat med 
ägarstyrning har vi inte kunnat se någon skillnad i deras agerande. 
 
AP-fonderna är de institutioner som lyder under mest restriktiv lagstiftning. I förarbetena till 
”lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)” finns nästintill ett förbud för AP-
fonderna att utöva aktiv ägarstyrning. 
 

”För [AP-fonderna], som skall vara finansiella placerare, kan det emellertid aldrig 
blir fråga om någon utpräglad aktiv ägarroll. En sådan riskerar att bli överordnad 
avkastningsmålet.” 

Ur regeringens proposition 1999/2000:46 
AP-fonden i det reformerade välfärdssystemet 

 
 

8.4.2  Institutionens storlek och storleken på dess innehav 

 
 
Av tabell 8.1 framgår att stora institutioner generellt utnyttjar voice i större utsträckning än 
mindre institutioner. Förklaringen kan vara att stora institutioner har bättre kapacitet att 
använda voice.  
 
Thomas Ericsson på Fondbolagens Förening anser att det är stora skillnader mellan större och 
mindre fondbolags agerande. Han hävdar att voice kan medföra höga kostnader och att det 
främst är större fondbolag som har möjlighet att bära dessa kostnader. Ett stort fondbolag med 
betydande ägande har därför större incitament att använda voice. Jesper Strandberg på 
Aktiespararna delar Thomas Ericssons uppfattning. 
 

 
 
Tio av 14 institutioner som deltagit i studien uppger att innehavets relativa storlek har stor 
betydelse för användandet av voice.133 Det är företrädesvis de stora institutionerna (sju av nio) 
som betonar att den relativa storleken på innehaven har stor betydelse. Sannolikt beror detta 
på att det oftast endast är de stora institutionerna som har förutsättningar att uppnå så 
betydande ägarandel att de har reellt inflytande. 
 

                                                 
133 Se även diskussionen kring innebörden av begreppet ”betydande innehav” i våra kommentarer nedan. 

Vi antog att stora institutioner har bättre kapacitet att utöva voice än mindre.  

Vi antog också att institutioner som har en stor i ett innehav, i förhållande till andra
aktieägare i portföljbolaget, har en ökad benägenhet att använda voice. 
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”Ägarfrågor är alltid en fråga om storlek.” 
Björn Franzon, Fjärde AP-fonden 

 
”Vi slår inte i underläge – vi spiller inte krut i onödan” 

Ola Månsson, Länsförsäkringar 
 

 
 
Sju av 14 institutioner som deltagit i studien uppger att storleken på ett enskilt innehav i 
förhållande till andra innehav i portföljen påverkar användandet av voice.134 Det är främst de 
stora institutionerna som uppger att stora enskilda innehav i förhållande till andra innehav i 
portföljen påverkar användandet av voice. 
 

”Större innehav i pengar räknat samt som andel av bolagens kapital medför ökat 
intresse från vår sida.” 

Lars Otterbeck, Alecta 
 

”Vi agerar där vi har betydande innehav och det kan bero på det faktiska värdets 
betydelse eller där vi har stort relativt innehav.” 

Thomas Ehlin, Nordea 
 
Kommentar Angående ”betydande innehav” 
Flera av de institutioner som besvarat enkätfrågorna om vilka faktorer som påverkar deras 
engagemang har uppgett att engagemang sker i bolag där de har ”betydande innehav”. 
 
Den exakta betydelsen av begreppet har inte fastställts i studien. Troligen syftar 
institutionerna på antingen att innehavets storlek är betydande i förhållande till andra 
aktieägare i portföljbolaget, eller att innehavets storlek är betydande i förhållande till andra 
innehav i den egna portföljen. Oavsett om det är den förra eller den senare tolkningen 
(alternativt båda) som institutionerna åsyftar stärker det våra antaganden. Sex av de tolv 
institutioner som medverkar i studien och har en officiell ägarpolicy135 uppger att deltagande 
vid bolagsstämmor skall ske vid ”betydande innehav”. 
 
 

                                                 
134 Se även diskussionen kring innebörden av begreppet ”betydande innehav” i våra kommentarer nedan. 
135 Odin och Carnegie saknar officiell ägarpolicy. 

Vi antog även att institutioner med ett stort enskilt innehav, i förhållande till övriga
innehav i den egna portföljen, har en ökad benägenhet att använda voice i det specifika
innehavet. 
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8.4.3 Media och intresseorganisationer 

 
 
Samtliga respondenter från institutionerna utom en uppger tydligt att massmedia haft antingen 
en direkt eller en indirekt påverkan på institutionernas agerande. Försäkringsbolagen är de 
institutionella placerare som tydligast betonar medias inverkan; fyra av fem försäkringsbolag 
uppger att media haft en direkt påverkan. Även AP-fondernas svar tyder på att institutionerna 
har påverkats. Två av tre AP-fonder uppger att agerandet direkt har påverkats av media. 
Fondbolagens svar är mer varierande. Tre av sex fondbolag uppger att media snarare haft en 
indirekt än en direkt påverkan. Ett fondbolag uppger även att media inte haft någon påverkan. 
 
 
Tabell 8.2 Medias påverkan på institutionernas agerande 
Medias påverkan Samtliga bolag, klassificerade efter 

bolagskategori 
Samtliga bolag, 

klassificerade efter 
storlek 

 Fondbolag136 Försäkrings-
bolag 

AP-
fonder 

Stora 
bolag 

Mindre 
bolag 

Direkt påverkan137 2 st 3 st 2 st 3 st 4 st 
Indirekt påverkan138 3 st 1 st 1 st 3 st 2 st 
Ingen påverkan139 1 st 0 0 0 1 st 
 
 

”Vi är redan aktiva ägare. Många andra aktörer har framställt ägarpolicys p g a 
medias bevakning och påtryckning.” 

Ragnhild Wiborg, Odin fond 
 

”Fonder har blivit en folklig produkt som bevakas. Media uppmärksammar 
ämnesområdet – vi påverkas av den rullande processen…” 

Ulf Öster, JP Nordiska 
 

Det empiriska materialet visar ingen skillnad mellan stora och mindre aktörer. Endast en 
mindre institution har uppgivit att media inte haft någon påverkan. 
 
Fondbolagens Förening och Aktiespararna har olika syn på medias påverkan på 
institutionernas agerande. 

                                                 
136 Robur medverkade inte i intervjun och därför saknas information om medias påverkan. 
137 I de fall respondenterna tydligt svarat att de påverkats av media tolkar vi det som att media haft såväl en 
direkt som indirekt påverkan på institutionernas agerande. 
138 När respondenterna svarat både ja och nej tolkar vi det som att media haft indirekt, snarare än direkt, 
påverkan. 
139 Carnegies intervjusvar är svårtolkade. De mottogs via e-post och det fanns ingen möjlighet att få svaren 
vidareutvecklade. 

Vi antog att media och intresseorganisationer har påverkat institutionerna att använda 
voice i ökad utsträckning. 
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Aktiespararna hävdar att media haft en tydlig påverkan på institutionernas agerande. 
Institutionernas framtagande av ägarpolicys samt att de i ökad utsträckning tar ställning till 
bland annat incitamentsprogram, är enligt Aktiespararna tydliga exempel på medial påverkan. 
Fondbolagens Förening hävdar att branschen själv driver på utvecklingen utan större påverkan 
från media men poängterar att media haft en indirekt påverkan. 
 

”Det ansiktslösa ägandet har beskrivits och debatterats i massmedia, vilket till viss 
del bidragit till utvecklingen.” 

Thomas Ericsson, Fondbolagens Förening 
 
Fondbolagens Förening och Finansinspektionen betonar att media har en undersökande och 
granskande roll. Finansinspektionen uppger även att medias bevakning hjälper till att belysa 
problematiska områden vilket kan leda till lagändringar och nya rekommendationer. 
 
 

8.4.4 Lojalitet 

 
 
Utifrån vårt empiriska material har vi inte funnit några tecken på att institutionerna är lojala 
av traditionsskäl. Det finns inte heller några tecken på att institutionerna är inlåsta av 
historiska, ideologiska eller konstitutionella skäl.  
 

”Fondbolaget skall… ej låsa in sig i långsiktiga investeringar.” 
Ulf Öster, JP Nordiska 

 
Det finns dock vissa tecken på att institutionerna är inlåsta av andra skäl. Sex av nio 
institutioner som besvarat frågorna om inlåsningseffekter uppger att inlåsningseffekter kan 
uppstå.140 Fyra av sex institutioner uppger att en eventuell inlåsning främst beror på dålig 
omsättning på Stockholmsbörsen samt skatteeffekter. Fem av sex bolag som svarat att 
inlåsningseffekter kan uppstå är klassificerade som stora institutioner. Det finns tecken på att 
institutionerna är inlåsta på grund av: 
 

• Dålig omsättning på Stockholmsbörsen, vilket försvårar avyttring av stora innehav. 
• Skatteeffekter. 

 
Det är framför allt stora aktörer som uppger att de är inlåsta. På grund av den förhållandevis 
låga svarsfrekvensen är sambandet mellan storlek och inlåsningseffekter dock inte tydligt  

                                                 
140 Banco, JP Nordiska, Alecta och Fjärde AP-fonden har inte besvarat frågorna om inlåsningseffekter. 

Vi antog att lojalitet leder till att en institution tenderar att föredra voice framför exit. 
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Tabell 8.3 Orsak till att institutionerna upplever sig inlåsta 
Orsak till inlåsning Stora institutioner Små institutioner 
”Låg omsättning” – Robur – Folksam 
”Låg omsättning och 
skatteeffekter” 

– AMF Pension  

”Indexförvaltning” – Första AP-fonden 
– Andra AP-fonden 

 

Ej närmare angett orsak till 
inlåsning 

– Nordea   

”Ej inlåst” - Handelsbanken – Länsförsäkringar 
– Odin 

 
 

 
Utifrån vårt empiriska material har vi inte funnit stöd för att lojalitet kan leda till att en 
institution intar en passiv ägarroll.  
 

8.4.5 Total ägarstruktur 

 
 
I kapitel 8.4.2 ovan konstaterade vi att tio av 14 institutioner uppger att innehavets relativa 
storlek är av stor betydelse för användandet av voice. Det är framför allt de stora 
institutionerna som framhäver ägarandelens betydelse. 
 

”Man har endast makt om man är bland de fem största ägarna och om det ej finns 
någon tydlig huvudägare.” 

Björn Franzon, Fjärde AP-fonden 
 

”Exakt ägarandel är inte avgörande … viktigt att vara bland de största ägarna.” 
Lennart Jonsson, Första AP-fonden 

 
Vi anser att empirin stödjer antagandet om att kravet på och benägenheten för voice ökar då 
det saknas andra stora ägare i portföljbolag. 

Vi antog att kraven på och benägenheten för en institution att använda voice ökar i
portföljbolag som saknar andra stora ägare.  

Vi antog att lojalitet också kan leda till att en institution intar en passiv ägarroll. 
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I figurerna 1.2 till 1.4 framgår det att ägarstrukturen i svenskt näringsliv har förändrats under 
de senaste tjugo åren, genom att fondbolagen kraftigt ökat sin andel av ägandet i svenska 
börsbolag. År 1983 ägde fondbolagen 5 procent av börsvärdet och idag är andelen mer än 
dubbelt så stor. Försäkringsbolagens och pensionsinstitutens relativa innehav ligger på 
ungefär samma nivå idag som för tjugo år sedan, medan investmentbolagens andel har sjunkit 
från 16 till drygt 6 procent. Samtidigt har dessutom hushållens ägarandel mer än halverats.  
 
Institutionella placerare som fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonder har således ökat sina 
ägarandelar i svenska börsbolag. Värt att notera är att idag återfinns många stora fondbolag, 
försäkringsbolag och AP-fonder bland Sveriges tjugo största aktieägare (jfr tabell 1.1 i avsnitt 
1.4). Så sent som 1988 såg bilden helt annorlunda ut. (jfr tabell 1.2). 
 
Den förändrade ägarstrukturen i svenskt näringsliv har, tillsammans med ett allmänt tryck på 
institutionella placerare att ta ett större ägaransvar i företag utan dominerande ägare, medfört 
ett ökat tryck på de institutionella placerarna att använda voice oftare. 
 

”Ägarkapitalet har under senare tid institutionaliserats och ägarnas agerande 
omformats. Vissa sfärer har fått allt mindre makt vilket innebär att ägarfunktionen 
måste övertas av någon. Därför måste man ta större ansvar- det går inte att endast 
rösta med fötterna Den latenta makt som finns i svenskt näringsliv måste 
användas av institutionerna som måste ta för sig mer.” 

Björn Franzon, Fjärde AP-fonden 
 
Jesper Strandberg, Aktiespararnas fondredaktör, anser att de institutionella placerarna 
fortfarande inte utnyttjar voice i tillräckligt hög utsträckning. Till exempel skulle de enligt 
Strandberg kunna delta vid bolagsstämmor, utnyttja sin rösträtt, tillsätta styrelsemedlemmar, 
delta i nomineringskommittéer och delta i utformandet av incitamentsprogram i högre 
utsträckning än vad de nu gör. Vidare hävdar Jesper Strandberg att man idag kan se att det 
skett en ökad aktivitet inom corporate governance vilket Jesper Strandberg anser är en positiv 
utveckling. 
 

”Utvecklingen är bra och går i rätt riktning. Institutionella placerare bör agera 
aktivt i bolag där de har innehav som överstiger en till två procent av det totala 
aktiekapitalet.” 

Jesper Strandberg, Aktiespararna 
 
Fondbolagens Förening anser att fondbolagen överlag primärt agerar via voice och att denna 
utveckling intensifierats på senare tid. 
 

”Ägarutövandet tenderar att bli mer frekvent mot voice.” 
Thomas Ericsson, Fondbolagens Förening 

Vi antog att institutionerna inte har anpassat sin ägarroll till dagens ägarstruktur och
fortfarande tenderar att använda exit. 
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9 Slutsatser 

Övergripande slutsatser 
Hedlund et als studie visade att de institutionella placerarna i början av 1980-talet 
företrädelsevis använde exit som ägarstyrningsmekanism. Vår empiriska studie visar att 
institutionernas ägarstyrning har förändrats. De institutionella placerarna har under de senaste 
tjugo åren gått från att främst använda exit som ägarstyrningsmekanism till att idag använda 
voice i ökad utsträckning. 
 
Enligt Hedlund et al förekom skillnader mellan stora och mindre institutioners användande av 
voice. Vår empiriska studie visar att institutioners användande av voice är beroende av dess 
storlek, vilket visar att Hedlund et als slutsats fortfarande är giltig. Stora institutioner 
använder voice i betydligt högre utsträckning än mindre. 
 
Hedlund et al behandlade de institutionella placerare som ingår i vår studie som en grupp; 
finansförvaltare. Gruppen betraktades som en förhållandevis homogen grupp med likartad 
ägarstyrning. I vår empiriska studie har vi inte kunnat påvisa några anmärkningsvärda 
skillnader mellan fondbolags, försäkringsbolags och AP-fonders agerande trots deras skilda 
förutsättningar. Våra empiriska resultat styrker Hedlund et als kategorisering av de 
institutionella placerarna. 
 
 
Studiens slutsatser redovisade utifrån studiens syfte 

 
I avsnitt 9.1 presenteras de institutionella placerarnas handlingsalternativ enligt teorin. 
 
I avsnitt 9.2 redogör vi för hur institutionerna faktiskt agerar utifrån våra empiriska resultat 
 
I avsnitt 9.3 redogör vi för de drivkrafter som påverkar institutionernas ägarstyrning. 
Slutsatserna om drivkrafterna är ett resultat av en konfrontation mellan våra preliminära 
slutsatser från kapitel sex och våra empiriska resultat. 
 
I avsnitt 9.4 presenterar vi studiens resultat i en vidareutvecklad modell. Modellen illustrerar 
institutionernas handlingsalternativ och fem centrala drivkrafter som påverkar institutionernas 
agerande. 
 
I avsnitt 9.5 för vi avslutningsvis en kritisk diskussion kring studien och dess resultat. 

Syftet med studien var att beskriva vilka handlingsalternativ institutionella placerare i
Sverige har som ägare och vilka alternativ de väljer samt att diskutera centrala
drivkrafter som kan förklara deras agerande. 
 
Ett övergripande syfte med studien var att fördjupa befintliga teorier på området och att
bidra med aktuellt empiriskt material. 
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9.1 Handlingsalternativ enligt teorin 

I rollen som aktieägare har institutionella placerare tre övergripande handlingsalternativ; exit, 
voice och passivitet. Både exit och voice signalerar till företagsledningen att bolaget inte 
presterar som förväntat. Voice brukar framhävas som det mest ambitiösa och ansvarsfulla 
handlingsalternativet. Exit betraktas ofta som ett mindre krävande handlingsalternativ, 
förbehållet ägare med små eller obefintliga ambitioner att ta något långsiktigt ägaransvar. Exit 
och voice kan förekomma samtidigt och det ena handlingsalternativet utesluter inte det andra. 
Det minst krävande handlingsalternativet är att inte göra någonting, att förhålla sig passiv. 
 
 
Exit 
Ägarstyrningsmekanismen exit kan förekomma i två former. Den ena formen är partiell 
avyttring av innehavet. Den andra är en total avyttring av hela innehavet. 
 
 
Voice 
Begreppet voice är vitt och innefattar en rad handlingsalternativ. Hedlund et al betonar 
följande exempel på former av voice: 
 

• Deltagande i bolagsstämma 
• Utnyttjande av rösträtt på bolagsstämma 
• Representation i det ägda bolagets styrelse 
• Direkta kontakter med företagets ledning 
• Deltagande i ledningen genom anställning i företaget 
• Deltagande i politiska och andra fora för att tillgodose företagets intressen 
• Kontakter med övriga aktieägare 

 
Andra voicefunktioner som presenteras i senare corporate governancelitteratur är: 
 

• Medverkande i nomineringskommittéer 
• Incitamentsprogram 
• Utvärdering av styrelse 

 
Bolagsstämman är det forum där samtliga ägare har möjlighet att utöva voice genom sin 
rösträtt. Deltagande i bolagsstämma är en förutsättning för att kunna utöva många av de 
ägarstyrningsmekanismer som aktiebolagslagen ger rätt till. Genom att rösta på stämman kan 
ägarna ta ställning till frågor som rör bolaget. Det finns även alternativa voicefunktioner som 
kan vara av mer informell karaktär, till exempel kontakter med portföljbolagens 
representanter, samverkan med andra ägare och utvärdering av portföljbolagens styrelser. 
 
 
Passivitet 
Ett tredje handlingsalternativ för institutionerna innebär att de förhåller sig passiva. Att 
institutionerna är passiva innebär att de inte ingriper i styrningen av portföljbolagen. Valet av 
passivitet kan vara mer eller mindre frivilligt. Som tidigare nämnts är studien inte särskilt 
inriktad på detta handlingsalternativ. 
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9.2 Institutionernas faktiska agerande 

Vår empiriska studie visar att exit, voice och passivitet är handlingsalternativ som samtliga 
används av de institutionella placerarna. Den empiriska studien visar inte något ytterligare 
övergripande handlingsalternativ. Vi kan således konstatera att de övergripande teoretiska 
handlingsalternativen beskriver verkligheten väl. 
 
De olika preciserade exit- och voicefunktioner som presenterades i avsnitt 9.1 påträffas till 
stor del i vårt empiriska material. Materialet visar dock att det skett en utveckling av de 
svenska institutionernas ägarstyrning sedan Hedlund et al presenterade sin studie 1985. Enligt 
Hedlund et al använde de institutionella placerarna företrädesvis exit som 
ägarstyrningsmekanism. De institutionella placerarna var endast i undantagsfall aktiva i sin 
ägarroll och voice användes sparsamt. Vår studie visar en annan bild. Idag använder 
institutionerna voice i större utsträckning än tidigare. 
 
Nedan följer våra empiriska resultat som beskriver de institutionella placerarnas användande 
av exit och voice. 
 
 

9.2.1 Ökat användande av voice och nya voicefunktioner 

Institutionerna använder främst grundläggande voicefunktioner i sin ägarstyrning, framför allt 
deltagande vid bolagsstämma, utnyttjande av rösträtt och medverkande i tillsättande av 
styrelseledamöter. De minst krävande formerna av voice som institutionerna använder är att 
delta vid och rösta på bolagsstämma. Voice utövas även genom inofficiella aktiviteter som till 
exempel kommunikation med representanter för företaget och utvärdering av styrelsens 
arbete. Möjligheterna att använda voice ökar genom att institutionerna samverkar med 
varandra och andra ägare. 
 
Jämfört med för tjugo år sedan då Hedlund et al genomförde sin studie har vissa 
voicefunktioner fått ökad betydelse för institutionerna och vissa nya voicefunktioner har vuxit 
fram. Såväl vår empiriska studie som senare corporate governancelitteratur visar att 
deltagande i nomineringskommittéer, utformande av incitamentsprogram samt utvärdering av 
styrelser är voicefunktioner som numera är tillgängliga och används av ägarna.  
 
I Hedlund et als studie förs ett resonemang kring incitament men det lyfts inte fram som en 
viktig voicefunktion. Deltagande i nomineringskommittéer och utvärdering av styrelse 
behandlas inte heller uttryckligen i Hedlund et als studie. Vår studie visar inte enbart att 
ovannämnda aktiviteter existerar utan även att de idag fått en ökad betydelse för 
institutionerna. 
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Nedan presenteras våra slutsatser om institutionernas användande av voice mer utförligt. 
 

• Enligt Hedlund et al var bolagsstämman sällan ett viktigt forum för voice. Vår 
bedömning är att stämmans betydelse är större i dag än när Hedlund et al gjorde sin 
studie, på 1980-talet. Institutionerna är måna om att representeras av kompetent 
personal som har god insikt i verksamheten. 

 
• Med undantag för Robur gör ingen av institutionerna anspråk på att ha egna 

representanter i styrelser för bolag där de har ägarintressen. Eftersom egen 
styrelserepresentation varit det traditionella sättet för en ägare att använda voice har 
andra voicefunktioner kommit att få ökad betydelse. 

 
• Eftersom institutionerna avstår från styrelserepresentation kan de ha svårt att påverka 

företaget på samma sätt som storägare. Andra informella voicefunktioner gör det 
likväl möjligt för institutionerna att agera och påverka. Genom att kommunicera med 
ledningen och samverka med andra ägare kan en institution utöva ett informellt 
inflytande på företagsledningen och på så vis bidra till beslut och åtgärder i företaget. 

 
• Genom att skaffa sig inflytande över styrelsernas sammansättning – dels direkt genom 

att delta i nomineringskommittéer, dels indirekt genom att rösta på bolagsstämmorna – 
försöker institutionerna försäkra sig om att portföljföretagen styrs på ett 
ändamålsenligt sätt, till gagn för aktieägarna.  

 
• En av de största förändringarna i institutionernas användande av voice är 

engagemanget i nomineringskommittéer och utformandet av incitamentsprogram för 
ledningen. Båda dessa voicefunktioner har börjat användas först de senaste åren.  

 
• Ett nytt sätt för institutionerna att utöva sin ägarstyrning och kontroll är att övervaka 

styrelsen och företaget genom att kontinuerligt utvärdera arbetet i styrelsen. För att 
över huvud taget placera i ett bolag, kan institutionerna fastställa vissa minimikrav och 
principer med bäring på styrelsearbetet, till exempel att detta regelbundet utvärderas. 
En del institutioner väljer dessutom att publicera sina utvärderingar. 

 
 

9.2.2 Institutionerna använder fortfarande exit 

Trots att institutionerna ökat sitt användande av voice förbehåller de sig rätten att använda 
exit. Våra empiriska resultat pekar dock mot att totala avyttringar sällan förekommer. Exit 
används främst för ombalanseringar av portföljen. En annan form av exitmekanism är att 
institutionerna kan hota med att använda exit. Hot om exit skulle också kunna betraktas som 
en form av voice. 
 
Utifrån vårt förhållandevis begränsade empiriska material beträffande exit förefaller låg 
omsättning på Stockholmsbörsen vara främsta anledningen till att institutionerna inte fattar 
fler exitbeslut. 
Det synes råda stor skillnad mellan omsättningshastigheten på institutionernas portföljer. 
 
Eftersom de tillgängliga teorierna inte betonar institutionernas möjlighet att använda hot om 
exit vill vi lyfta fram att agerandet hot om exit i dag är en viktig ägarstyrningsmekanism. 
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I och med att de institutionella placerarna börjat utöva en mer aktiv ägarstyrning kommer hot 
om exit troligen få än större betydelse i framtiden. Institutionerna kan ställa krav och om de 
inte uppfylls kan institutionerna hota med att lämna portföljbolaget. Folksam är i dagsläget ett 
tydligt exempel på en institution som börjat ställa explicita krav på sina portföljbolag. Om inte 
kraven uppfylls har Folksam hotat med att använda exit. Vi har anledning att tro att detta 
agerande kommer att utvecklas framöver. 
 
 

9.2.3 Kort om passivitet 

Med utgångspunkt i vårt empiriska material är det svårt att dra några generella slutsatser 
angående institutionernas passivitet. Frågorna var fokuserade på institutionernas agerande, 
inte varför de väljer att avstå från att agera i vissa innehav. 
 
Utifrån ett freerider-resonemang torde det vara mest rationellt för en institution att förhålla sig 
helt passiv i sina innehav, låta större kontrollägare utöva övervakningen och kontrollen över 
företagsledningen och istället använda sig av exit när det finns alternativa 
placeringsmöjligheter med möjlighet till bättre avkastning. Ingen av institutionerna som ingår 
i studien förhåller sig dock helt passiv i samtliga de ägda bolagen. 
 
Det förefaller sannolikt att institutionerna är passiva när: 
 

• de är nöjda med portföljbolagets utveckling. 
• de är inlåsta141 och kostnaderna för att använda voice är för höga. Kostnaderna för 

voice kan vara höga till exempel på grund av att kapacitet för voice saknas eller att 
det ägda portföljbolaget finns i utlandet. 

 
 

9.3 Drivkrafter 

Följande drivkrafter har undersökts: 
 

• Institutionernas roll 
• Institutionernas storlek och storleken på deras innehav 
• Media och intresseorganisationer 
• Lojalitet 
• Total ägarstruktur 

9.3.1 En förändrad roll 

Idag har fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonder en annan roll än den som Hedlund et al 
presenterade. Vår studie visar att institutionerna använder voice i betydligt högre utsträckning 
än vad Hedlund et als studie påvisade, därför att de vill påverka och övervaka portföljbolagen 
men samtidigt vill undvika en alltför aktiv ägarstyrning. 
 

                                                 
141 Jfr avsnitt 8.4.4 där vi närmare analyserar orsaker till att institutionerna kan vara inlåsta. 
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Nedan presenteras våra slutsatser om hur institutionernas roll påverkar deras agerande mer 
utförligt. 
 

• Hedlund et als kategorisering av ”finansförvaltare” är inte giltig för institutionerna i 
vår undersökningsgrupp. Det är tydligt att institutionernas främsta roll fortfarande är 
att vara kapitalförvaltare, men idag utövar institutionerna voice i högre utsträckning 
än för tjugo år sedan och de tycks också inta en mer aktivt övervakande roll. 

 
• Den ägarstyrning institutionerna ägnar sig åt tycks ha avkastningsmaximering som 

främsta målsättning. Istället för att engagera sig i frågor som är knutna till 
portföljbolagens operativa och strategiska verksamhet koncentrerar sig institutionerna 
främst på övervakning. Det är således tydligt att institutionerna fortfarande inte ser sig 
som företagsledare och att de inte vill utöva voice i alltför stor utsträckning. 

 
• Institutionernas motvilja mot att bli alltför engagerade visar sig bland annat i deras 

låga aktivitet i frågan om egna representanter i styrelsen. Graden av engagemang 
skiljer sig till viss del åt mellan institutionerna. 

 
• Vi har inte funnit något stöd för att institutioner med långsiktig placeringshorisont är 

mer benägna än andra att använda voice. Det är dock svårt att dra långtgående 
slutsatser angående placeringshorisonten eftersom frågeställningarna i intervjun inte 
varit fokuserade på den. 

 
• Institutionerna uppger att de har begränsade möjligheter att utöva ägarstyrning 

eftersom restriktiva placeringsregler medför att deras ägande är spritt. Det spridda 
ägandet innebär att institutionerna har begränsade möjligheter att utöva voice (se även 
avsnitt 8.4.2 nedan). 

 
 

9.3.2 Storleken har betydelse 

Hedlund et als teorier kring storleken på institutionerna och storleken på deras innehav 
överensstämmer väl med våra empiriska resultat. Stora institutioner har bättre kapacitet än 
mindre för att utnyttja voice och dessutom bättre förutsättningar att bära kostnader för voice.  
 
Vidare innebär ett stort relativt innehav, i förhållande till andra aktieägare, större möjligheter 
till inflytande. Det finns även ett naturligt samband mellan institutionernas storlek och hur stora 
andelar de kan ha i ett portföljbolag. Även mindre institutioner utövar dock voice i de innehav 
där de har en relativt hög ägarandel. 
 
Dessutom påverkar innehavets storlek, i förhållande till institutionens portfölj, graden av 
engagemang. För såväl stora som mindre institutioner gäller att ju större innehavet är desto 
mer används voice. 
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9.3.3 Media och intresseorganisationer påverkar 

I Hedlund et als studie berördes medias och intresseorganisationers påverkan på 
institutionernas ägarstyrning skissartat. En förklaring till att medias och 
intresseorganisationers påverkan inte behandlades mer utförligt kan vara: 
 

• att intresset för aktiemarknaden ökat sedan Hedlund et al gjorde sin studie. 
• att media har ökat sin bevakning av aktiemarknaden och dess aktörer. 
• att informationsteknologin har utvecklats vilket har bidragit till ett ökat 

informationsflöde. 
 
Vår empiriska studie visar att medias och intresseorganisationers påverkan har ökat jämfört 
med för 20 år sedan då Hedlund et al genomförde sin studie. I media framkommer ofta 
uppfattningen att institutionerna brister i sin ägarstyrning. Därtill har olika 
intresseorganisationer upprättat riktlinjer och rekommendationer för institutionernas 
ägarstyrning. Dessa faktorer har bidragit till att institutionerna använder voice i ökad 
utsträckning. 
 
Det finns en klar konsensus bland respondenterna att media bland annat medverkat till att: 
 

• institutionerna har blivit mer öppna i sin kommunikation med marknaden och andra 
intressenter. 

• institutionernas verksamhet har blivit mer transparent. 
• institutionerna har blivit tydligare och mer förutsägbara i sitt agerande.  

 
Framtagandet av ägarpolicys kan vara ett tecken på att institutionerna anstränger sig för att bli 
transparenta och tydliga i sitt agerande. 
 
 

9.3.4 Lojalitet kan påverka 

Hedlund et al ansåg att institutioner kan vara lojala gentemot sina portföljbolag antingen av 
traditionsskäl eller på grund av inlåsningseffekter. Trots att våra resultat är förhållandevis 
vaga beträffande orsakerna till exit och olika aspekter av lojalitet, så har vi inte funnit 
generella belägg för att institutionerna är lojala. 
 
Ett undantag är den lojalitet i form av inlåsning som vissa aktörer, främst de stora, påtalar och 
relaterar till låg omsättning på Stockholmsbörsen. Den låga omsättningen kan försvåra 
avyttring av större innehav. Däremot har vi inte funnit starkt empiriskt stöd för att lojalitet 
leder till voice eller passivitet, utan endast en antydan därom. 
 
Det är tänkbart att det finns ett samband mellan de stora institutionernas högre benägenhet att 
använda voice och att de känner sig inlåsta. På grund av den förhållandevis låga 
svarsfrekvensen har vi dock inte kunnat se något sådant tydligt samband. Det behöver inte 
betyda att sambandet inte existerar. 
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Att Hedlund et al betonade andra former av lojalitet än de som har visat sig ha betydelse i vår 
studie, kan troligen förklaras med att den äldre studien använde ett bredare urval av 
institutionella ägare. 
 
 

9.3.5 Ägarstruktur påverkar delvis  

Ägarstrukturen i portföljbolagen påverkade enligt Hedlund et al institutionernas agerande. 
Vårt empiriska material visar att Hedlund et als teori om ägarstrukturen håller. I bolag där det 
saknas andra stora ägare ökar institutionernas användande av voice. Trycket på institutionerna 
att använda voice ökar i portföljbolag som saknar andra stora ägare. Trycket tycks vara störst 
på de stora institutionerna.  
 
Ägarstrukturen i svenska börsbolag har de senaste 20 åren genomgått en stor förändring. De 
gamla ägarsfärernas makt har minskat och det institutionella ägandet har ökat. Parallellt har 
kraven på institutionerna att ta ett aktivt ägaransvar ökat. Vi har däremot inte funnit 
tillräckligt stöd i empirin för att kunna stödja eller avfärda att institutionerna inte anpassat sin 
ägarroll till dagens ägarstruktur. Vi har tidigare konstaterat att institutionerna idag använder 
voice i högre utsträckning än för 20 år sedan. Detta skulle kunna förklaras med att 
institutionerna har börjat anpassa sig till sin nya ägarroll. 
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9.4 Vidareutvecklad modell 

Nedan presenteras en vidareutvecklad version av vår ursprungliga modell. Den ursprungliga 
modellen byggde på våra preliminära slutsatser som presenterades i form av antaganden om 
drivkrafter som påverkar institutionernas ägarstyrning. De preliminära slutsatserna var ett 
resultat av vår teoristudie och egna reflektioner. Modellen har vidareutvecklats efter att våra 
teoretiska slutsatser har konfronterats med vårt empiriska material för att kunna beskriva 
verkligheten på ett bättre sätt. 
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I centrum av modellen presenteras de tre övergripande handlingsalternativ som institutionerna 
kan välja mellan; exit, voice och passivitet. I den vidareutvecklade modellen presenterar vi 
under exit- och voicerubrikerna vilka handlingsalternativ institutionerna väljer, det vill säga 
hur de agerar. 
 
I vår vidareutvecklade modell ingår de centrala drivkrafter som påverkar institutionernas val 
av ägarstyrningsmekanism. Runt den centrala ellipsen presenteras de fem aktuella 
drivkrafterna. Dessa drivkrafter har diskuterats i avsnitt 9.3. I modellen ingår dessutom de 
fyra grundläggande utgångspunkter som studien inte närmare behandlar: intressekonflikter, 
marknadsmekanismer, normer och placeringsalternativ. 
 
Under tre av drivkrafterna presenteras vidare en precisering av dessa drivkrafter. För 
merparten av drivkrafterna och de preciserade drivkrafterna finner vi starkt teoretiskt och 
empiriskt stöd. För två av de preciserade drivkrafterna finner vi dock endast en antydan till 
påverkan. 
 
 
Starkt stöd 
Vår studie visar att institutionens roll (mål och riskbenägenhet, kompetens samt 
placeringsregler), storlek (institutionens storlek, innehavets relativa storlek och innehavets 
betydelse), media och intresseorganisationer samt ägarstruktur (avsaknad av andra stora 
ägare) har en tydlig påverkan på institutionernas ägarstyrning. Jämför även diskussionen i 
avsnitt 9.3.  
 
 
Antydan till påverkan 
Utifrån vår studie kan vi inte med säkerhet påvisa eller avfärda att institutionernas 
placeringshorisont, lojalitet eller anpassningsförmåga har betydande påverkan på 
institutionernas ägarstyrning. Vi finner dock tecken på att de nyss nämnda drivkrafterna kan 
påverka institutionernas ägarstyrning.  
 
 

9.5  Kritisk diskussion 

Utvecklandet av en ny modell innebär att studiens syfte är uppfyllt i alla delar: Modellen visar 
institutionella placerares handlingsalternativ, hur de faktiskt väljer att agera samt några 
centrala drivkrafter bakom deras agerande. 
 
Vår vidareutvecklade modell är en illustrerad sammanfattning av de institutionella placerarnas 
ägarstyrning. Det ligger i en modells natur att den inte avspeglar hela verkligheten och vår 
modell är inget undantag. Däremot är den användbar för vårt avsedda syfte. Den är relativt 
enkel och vi bedömer att den har ett gott förklarings- och förståelsevärde. Värdet av våra 
resultat bör dock diskuteras.  
 
Vi bedömer att studiens validitet är god. Modellen illustrerar det som studien avsåg att mäta. 
Under studiens förlopp har validiteten successivt stärkts då respondenter och utomstående 
personer med god kännedom om ämnesområdet har bekräftat relevansen i studiens 
frågeställningar.  
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Studiens reliabilitet kan till viss del ifrågasättas på grund av osäkerhet vid intervjuförfarandet. 
Som redan påpekats i avsnitt 2.4.2 kan intervjusvar påverkas av en rad olika faktorer.  
 
Beträffande studiens trovärdighet har vi anledning att misstänka att respondenternas svar till 
viss del kan innehålla felaktigheter, egna tolkningar och försköningar eller att respondenterna 
utelämnar viss information. Vi vill poängtera att vi som externa observatörer aldrig med hög 
säkerhet kan veta vad som försiggår i eller nära en kapitalförvaltning dit vi normalt inte har 
tillträde och bara begränsad insyn. Nedanstående citat är talande. 
 

”Är det här on eller off the record? … Då ska du ha klart för dig att du kommer få 
andra svar än om det hade varit off the record.”  

En respondent för en av de stora institutionerna 
 
Vissa av respondenterna uppgav uttryckligen att vi inte får citera vissa av deras uttalanden. 
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10 Avslutning 

10.1 Reflektioner 

Med anledning av dagens debatt kring de institutionella placerarnas ägarstyrning vill vi 
avslutningsvis kort reflektera kring ett par frågor. 
 
 
Tar institutionella placerare tillräckligt ansvar för de bolag de investerar i? 
Frågan kan knappast besvaras med ett entydigt ja eller nej utan att det först klargörs, dels 
vilka intressen placerarens ansvarstagande skall tillgodose, dels i vilken utsträckning detta bör 
ske för att kunna anses som tillräckligt. 
 
Flera olika parter har intressen att försvara, framför allt: 
 

• Spararna, de som anförtror en investering till en viss institution 
• Institutionens ägare 
• Det ägda bolaget, dess medarbetare och ledning 

 
I förlängningen har naturligtvis även aktiemarknaden i stort, näringslivet och hela det övriga 
svenska samhället ett betydande intresse av hur de allt fler och större institutionernas 
ägarmakt utövas och balanseras. 
 
Vår uppfattning är att svenskt näringsliv har ett behov av att institutionerna tar ett aktivt 
ansvar som ägare. Betraktas frågan utifrån börsföretagens synvinkel så kan svaret vara att 
institutionerna fortfarande engagerar sig i otillräckligt utsträckning. Även samhällsekonomiskt 
kan det tänkas att det är fördelaktigare att institutionerna tar ett långsiktigt ansvar i 
börsföretag. Det är likväl långt ifrån självklart att institutionerna skall tvingas engagera sig i 
voicefunktioner. 
 
Betraktat utifrån spararnas eller andelsägarnas perspektiv så skall institutionerna agera i 
spararnas eller andelsägarnas intresse. En allmän uppfattning är att det ”gemensamma intresset” 
är att institutionerna skall maximera avkastningen. Om en kortsiktig placeringshorisont är 
optimal för att maximera avkastningen, skall då institutionerna likväl tvingas ta ett större och 
mer långsiktigt ägaransvar för svenska börsföretag?  
 
Utifrån en institutions perspektiv är ett aktivt agerande genom voice kanske inte alltid 
optimalt. En institution kan istället agera freerider och investera i marknadsföring för att bli 
framgångsrik. Det bör dock beaktas att institutionerna har ett samhällsansvar, utryckt såväl i 
lagar och offentliga regler som i egna regelverk. Därutöver gör både media och andra anspråk 
på att vara uttolkare av ett sådant ansvar. 
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Kan ägarpolicys vara ett led i ett agerande som är mest gynnsamt för spararna och 
andelsägarna? 
Det är tydligt att ägarpolicys är en ny företeelse. Vi anser att institutionernas ägarpolicys idag 
är skrivna på ett förhållandevis opreciserat sätt. Vår uppfattning är att de ännu inte fått full 
genomslagskraft. Institutionernas ägarpolicys behöver utvecklas och preciseras för att kunna 
få större betydelse. En tydligare policy i ägarfrågor skulle gynna såväl portföljbolagen, 
spararna och andelsägarna samt institutionerna själva. 
 
 
Hur nyttig är medias bevakning? 
Idag har media, som tidigare nämnts, en mycket framskjutande roll i övervakningen av de 
institutioner som är verksamma på aktiemarknaden och framför allt i det offentliga samtalet 
om institutionerna. 
 
Vi ser en påtaglig risk i att övervakningen är alltför fokuserad på graden av aktivitet i 
institutionernas ägande. Fokus bör enligt vårt förmenande ligga på kvaliteten i institutionens 
utövande av voice snarare än på kvantiteten. Media tycks förespråka att ett maximalt 
användande av voice är det mest fördelaktiga agerandet. Deltagande vid många 
bolagsstämmor och en hög röstfrekvens behöver inte nödvändigtvis leda till en gynnsam 
utveckling, sett ur ett brett perspektiv. 
 
 
Finns det problem med att de institutionella placerarna vuxit? 
Det finns en risk för att ökat institutionellt aktieägande försämrar en av aktiemarknadens 
huvudfunktioner, att genera riskkapital. Institutionella placerares storlek medför en fokusering 
på de större marknadsnoterade bolagen vilket leder till en maktkoncentration. Följden blir att 
likviditeten och effektiviteten på aktiemarknaden försämras. 
 
 
Vilken styrning ger det bästa utfallet? 
Vi tror att ägarpluralism bäst gynnar svenskt näringsliv. Vissa institutioner bör kunna ta ett 
aktivt ägarengagemang medan andra tillåts inrikta sig på en kapitalförvaltning där 
avkastningen till spararna maximeras. I dagsläget finns få exempel på institutioner som är 
aktiva i sin ägarstyrning, Odin Fond är förmodligen det främsta exemplet. 
 
Vi anser att det vore fördelaktigt med en ökad bredd bland de institutionella placerarnas 
ägarstyrningsinriktning. Det bör kunna ske genom en självreglering, där marknaden och 
spararna avgör villkoren för hur institutioner ska agera. 
 
Regleringen bör enligt vårt förmenande inte ske genom statlig intervention i form av 
lagstiftning. Marknaden är redan på väg att etablera en tillräcklig samsyn för institutionernas 
agerande. Vi har i vår studie kunnat visa att institutionerna använder voice i allt större 
utsträckning. Institutionerna kommer troligen att utveckla sin samsyn ytterligare, vilket torde 
vara fördelaktigt ur ett brett perspektiv. Vi vill samtidigt betona att institutionerna, enligt vår 
åsikt, bör agera på det sätt som är mest gynnsamt för spararna och andelsägarna samt 
institutionerna. 
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Sammanfattande tankar kring de institutionella placerarnas ägarstyrning 
Vi förespråkar att fondbolag, försäkringsbolag och AP-fonder bedriver viss, varierande grad 
av aktiv ägarstyrning. Vi anser att institutionerna bör vara med och påverka portföljföretag 
men inte vara aktiva i den operativa verksamheten. 
 
Institutionerna har redan ökat sitt engagemang i deltagandet och upprättandet av 
nomineringskommittéer samt i ställningstagandet till incitamentsprogram. Styrelsernas 
betydelse har redan ökat och ser ut att öka än mer i framtiden, varför tillsättandet av effektiva 
styrelser också får ökad betydelse. Troligtvis är dessa voicefunktioner de som institutionerna 
främst kommer att utveckla. 
 
När det är motiverat bör enligt vår åsikt institutionerna också utnyttja exitmekanismen för att 
kontinuerligt optimera sina portföljer. Vi anser att det är rimligt att institutioner är passiva i 
innehav som bedöms för kostsamma att engagera sig aktivt i. 
 
Vi vill avslutningsvis än en gång understryka att fondbolags, försäkringsbolags och AP-
fonders främsta roll på finansmarknaden är att förvalta andra personers kapital och att de 
därvid bör eftersträva en så god riskjusterad avkastning som möjligt. Institutionella placerare 
är inte företagsutvecklare utan kapitalförvaltare. 
 
 

10.2 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har inte fokuserat på kvaliteten av användandet voice utan istället undersökt vilka 
handlingsalternativ institutionella placerare har, hur de agerar samt centrala drivkrafter som 
påverkar deras agerande. Ett alternativ till vår operationalisering kan vara att undersöka: 
 

− kvaliteten på institutionernas användande av voice. 
− hur mycket institutionerna investerar i voice (i form av tid, pengar och engagemang). 
− hur effektiv deras voicemekanism är. 

 
Vidare finns det en rad andra aspekter av de institutionella placerarnas agerande som är av 
mer övergripande karaktär som förtjänar en djupare analys. Till exempel hade en analys av 
effekterna av de svenska institutionernas ägarstyrning på såväl de bolag de investerar i som de 
makroekonomiska effekterna varit mycket intressant.  
 
För att få ett bredare perspektiv på institutionerna hade det även varit mycket intressant att 
undersöka hur ledningen i institutionernas portföljbolag samt övriga ägare i portföljbolagen 
ser på institutionernas ägarstyrning. 
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Bilaga 1. Externa riktlinjer för 
fondbolagens agerande 

 
Fondbolagens Förenings rekommendationer 
 
Fondbolagens Förening vill genom följande rekommendation uppmana medlemsföretag att, 
utifrån fondbolagens roll på kapitalmarknaden, utöva ägarstyrning i företag där fonden är 
aktieägare. Fondbolagens förvaltaruppdrag innebär att företräda andelsägarna i ägarfrågor 
med övergripande syfte att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intressen, det vill säga bidra 
till bästa möjliga avkastning. 
 
Föreningen rekommenderar sina medlemmar att utöva sin rösträtt där så är motiverat, att ha 
en ägarpolicy och att öppet informera om denna samt ställningstaganden i viktiga ägarfrågor. 
 
Vid utformning av ägarpolicy och handlingsplan för ägarfrågor måste också hänsyn tas till att 
förutsättningarna varierar för olika fondbolag bland annat beroende på fondförmögenhetens 
storlek. Föreningens uppfattning är dock att även mindre fondbolag kan ha en viktig ägarroll, 
exempelvis som större ägare i småbolag eller i samverkan med andra ägare. 
 
Fondbolag skall enligt lag alltid handla utifrån andelsägarnas gemensamma intresse. Att så 
sker kan säkerställas på flera olika sätt. Öppenhet och god information möjliggör för 
omgivningen att ta del av argumenten för ställningstaganden i frågor där fondbolagens 
oberoende agerande skulle kunna ifrågasättas. 
 
I fondbolagets styrelse åligger det samtliga styrelseledamöter att tillse att andelsägarnas 
gemensamma intresse tillvaratas. Förekomsten av oberoende ledamöter i fondbolagets 
styrelse kan ytterligare stärka detta. Även Finansinspektionens tillsyn och revisionsfunktionen 
(en revisor utses av Finansinspektionen) har här en viktig roll att fylla. 
 
Rekommendationen utgår från de speciella förutsättningar som gäller för fondbolag som 
ägare. Öppna aktiefonder dagsnoteras och beredskap måste alltid finnas för att lösa in 
fondandelar om så erfordras. Kontinuerliga omplaceringar sker alltid i fonderna som en följd 
av insättningar och uttag. 
 
Ett fondbolag kan också i ägarutövandet välja att sälja aktier (exit) i ett företag, vilket kan 
vara en stark signal om att förändring bedöms som nödvändig. 
 
På följande sidor redovisas Fondbolagens Förenings ”Rekommendation för fondbolagens 
ägarutövande”. 
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Rekommendation för fondbolagens ägarutövande 
 
Fondbolagens Förening har fastställt följande övergripande rekommendation om 
fondbolagens ägarutövande att följas av medlemsföretagen i föreningen. 
 
Rekommendationen har antagits av Fondbolagens Förenings styrelse den 13 februari 2002. 
 
Ägarstyrning 
 
Ägarstyrning berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan 
definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll. 
 
Syftet med fondbolagets ägarstyrning är att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intresse i 
ägarfrågor för att ge ökad avkastning till andelsägarna och bidra till en långsiktigt god 
utveckling av riskkapitalmarknaden. 
 
En väsentlig skillnad för fondbolag jämfört med andra ägarkategorier är att kapitalet i öppna 
aktiefonder flödar fritt och att beredskap alltid måste finnas för att köpa eller sälja aktier 
eftersom insättningar och uttag kan göras när som helst av andelsägarna. 
 
Lagen om värdepappersfonder reglerar fondbolagets ägarutövande 
 
I lagens § 1 fastslås att fondbolag skall handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma 
intresse. Enligt § 12 skall fondbolaget företräda andelsägarna i alla frågor som rör 
värdepappersfonden, således också i ägarfrågor. Detta betyder att fondbolaget även i 
ägarfrågor skall agera med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till andelsägarna med 
hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk samt till i förekommande fall särskilda 
kriterier som fastställts för fonden. 
 
Andelsägarnas gemensamma intresse 
 
Att fondbolaget agerar uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse säkerställs främst 
genom öppenhet och god information samt genom att oberoende ledamöter ingår i 
fondbolagets styrelse. Med oberoende avses att ledamot ej har anställning eller är i annan 
beroendeställning till fondbolaget eller dess närstående bolag. 
 
Även revision och finansinspektionens tillsyn bidrar till att säkerställa att fondbolaget agerar 
uteslutande utifrån andelsägarnas gemensamma intressen. 
 
Att agera utifrån andelsägarnas gemensamma intresse innebär att andra intressen från 
exempelvis närstående bolag måste vika vid eventuella intressekonflikter. 
 
Fondbolagets ägaransvar 
 
Föreningen rekommenderar medlemsföretag att, utifrån det enskilda fondbolagets 
förutsättningar, ta sitt ägaransvar genom att utöva ägarstyrning i andelsägarnas gemensamma 
intresse. 
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Föreningen rekommenderar att fondbolaget där så är motiverat utnyttjar sin rösträtt på 
bolagsstämmor i företag där fonden är aktieägare. 
 
Föreningen rekommenderar att fondbolaget verkar för att företag som fondbolaget investerar i 
har en styrelse som är väl sammansatt avseende kompetens med ledamöter som har hög 
integritet och som kan avsätta tillräcklig tid för styrelsearbete. 
 
Föreningen rekommenderar att fondbolaget verkar för att principer för nomineringsprocess 
inför styrelsetillsättning redovisas öppet och att denna process fungerar effektivt. 
 
Föreningen utgår ifrån att fondbolaget alltid verkar för att bolag som man investerar i agerar 
enligt god sed på aktiemarknaden. 
 
Ägarpolicy 
 
Föreningen rekommenderar att varje fondbolag ska fastställa och offentliggöra en policy i 
ägarfrågor. Andelsägarna har rätt att få kännedom om vilken ägarpolicy som fondbolaget 
agerar efter som företrädare för fonden. Ägarpolicyn kan t.ex. redovisas i 
informationsbroschyr, årsrapport och på hemsida. 
 
Föreningen rekommenderar att ställningstaganden i större enskilda ägarfrågor och motiven 
för dessa redovisas för andelsägarna exempelvis på hemsidor, i pressmeddelanden m m. 
 
Varje fondbolag utformar innehållet i den egna ägarpolicyn utifrån det enskilda fondbolagets 
förutsättningar. Av ägarpolicyn skall dock alltid framgå fondbolagets  
 
principer för att utöva sin rösträtt vid bolagsstämma 
 
krav på innehåll i kallelse till bolagsstämma, såsom information om exempelvis förslag till 
styrelseledamöter och revisorer, ersättningar och incitamentsprogram, frågor om 
kapitalstruktur såsom emissioner och förvärv av egna aktier syn på styrelsesammansättning 
 
principer för medverkan i nomineringsprocess inför tillsättning av styrelse 
 
Kontaktperson i ägarfrågor 
 
Föreningen rekommenderar att fondbolaget utser ansvarig kontaktperson i ägarfrågor. 
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Aktiespararnas policy för aktiefonder 
 
Aktiespararna anser att det är av högsta vikt att fondbolagen formulerar en 
ägarstyrningspolicy. Det bör tydligt framgå om fondbolaget har en passiv eller aktiv attityd 
till ägarfrågor. De fondbolag som äger mindre innehav i marknadsnoterade bolag och som 
väljer att vara passiva ägare, bör ange detta i sin policy. 
 
Den amerikanska fondlagstiftningen för företagsanknutna pensionsfonder, Employee 
Retirement Income Security Act (ERISA), kräver att de amerikanska pensionsfonderna ska 
utöva ett aktivt ägarinflytande i de bolag där de äger aktier. ERISA-lagstiftningen bör i 
tillämpliga delar få genomslag även i svensk praxis. Fondbolag som i sin ägarpolicy klargjort 
att de tar ett aktivt ägaransvar bör: 

• Medverka vid tillsättandet av styrelse 
Det är av särskild vikt att fondbolagen ser till att lämpliga personer med lämplig 
kompetens och erfarenhet inväljs i de marknadsnoterade bolag där de äger aktier. 

• Aktivt bevaka och rösta på bolagsstämmor  
Fondbolag bör aktivt bevaka de bolag de äger aktier i. Fondbolag som äger minst en 
procent i ett bolag bör också rösta på bolagsstämman.  

• Rapportera ställningstaganden i viktiga ägarfrågor  
Fondbolagen bör rapportera sina ställningstaganden i viktiga ägarfrågor i halvårs- och 
delårsrapporter. Dessutom bör informationen delges vid fondens informationsmöten. 
Information om hur man röstat i viktiga frågor bör ske på lämpligt sätt. 

Ett aktivt ägande till följd av ERISA-lagstiftningen, skapar enligt amerikanska empiriska 
studier ett ekonomiskt mervärde för pensionsfonderna. Det finns ett antal rapporter, 
exempelvis från California Public Employees´ Retirement System (CalPERS), som påvisar ett 
positivt samband mellan aktivt ägande och ekonomiskt mervärde. Även i Sverige finns det 
praktiska exempel på att institutionella ägare ökat avkastningen genom ett aktivt agerande, 
exempelvis fallet Volvo-Renault. 
 
Generella riktlinjer till aktieägare 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen skall vara allsidigt sammansatt och ledamöternas kompetens skall ha relevans för 
företagets verksamhet. Styrelseledamöterna skall vara självständiga och oberoende gentemot 
företagsledningen. Styrelsen bör normalt bestå av 6–9 ledamöter. Några tjänstemän utöver 
VD bör ej ingå i styrelsen. Avgående VD bör normalt ej utses till ordförande och ej heller 
kvarstå i styrelsen. Det är olämpligt att utse s k arbetande styrelseordförande, liksom att 
styrelseordföranden utses till koncernchef. Styrelsen bör till sig knyta en permanent 
sekreterare, helst en bolagsjurist. Det är av stor betydelse att styrelsens ledamöter engagerar 
sig i bolagets aktie genom att själva vara aktieägare. 
 
Nomineringskommitté 
För att öka förutsättningarna för en grundlig urvalsprocess och för att garantera kvalité och 
öppenhet i nomineringen inför styrelsevalet rekommenderar Aktiespararna att varje 
marknadsnoterat bolag inrättar en nomineringskommitté. Genom en nomineringskommitté 
ökar öppenheten kring styrelseledamöter och enskilda aktieägare ges ett organ med vilket de 
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kan kommunicera sina förslag. En nomineringskommitté säkerställer vidare att i tid framförda 
seriösa förslag blir behandlade. Nomineringskommittén bör bestå av 3–5 ledamöter och utses 
av bolagets ägare på bolagsstämman. Nomineringskommitténs ledamöter skall återspegla 
bolagets olika ägarkategorier. Minst en ledamot bör ha anknytning till de mindre ägarna. 
Styrelsens ordförande bör ingå i kommittén. Ledamot bör ej vara anställd i bolaget. 
Kommitténs ledamöter bör presenteras i niomånadersrapporten och i årsredovisningen. De bör 
ha möjlighet att få ersättning av bolaget. I kallelse till bolagsstämma, där val av styrelse ska 
förekomma, bör redovisas vilka personer kommittén avser att föreslå samt data om dessa. 
 
Företrädare för nomineringskommittén bör alltid närvara på bolagsstämma och där vara 
beredd att redovisa de skäl som ligger till grund för kommitténs förslag. 
Nomineringskommitté bör även behandla frågan om ersättning till styrelsens ledamöter. 
Nomineringskommittén bör bereda och lägga fram förslag till styrelsearvode. Bolagsstämman 
skall ges en klar redovisning av samtliga ersättningar från bolaget till styrelseledamöterna. 
Nomineringskommittén skall vid bolagsstämma på begäran motivera sitt förslag. 
 
Planering och utvärdering av styrelsens arbete 
 
Enligt lag ska styrelsen upprätta en arbetsordning, VD-instruktion och rapportinstruktion vars 
innehåll ska vara anpassade till det enskilda bolagets förutsättningar. Styrelsen bör årligen 
utvärdera sitt arbete och stämma av att arbetsordning, VD-instruktion och rapportinstruktion 
följs. Även nomineringskommittén bör ges möjlighet att i god tid före ordinarie bolagsstämma 
kontrollera att styrelsens arbete fortlöpt i enlighet med fastslagna riktlinjer. 
Nomineringskommittén bör utvärdera såväl hela styrelsens arbete som enskilda 
styrelseledamöters insatser. Detta ger nomineringskommittén underlag för att utarbeta förslag 
till en väl sammansatt och kompetent styrelse. Nomineringskommittén kan då inför 
bolagsstämman motivera varför styrelseledamöterna skall väljas om alternativt bytas ut. 
 
Incitamentsprogram för ledning och anställda 
 
Intresset för olika former av incitamentsprogram till företagsledning och anställda har under 
senare år ökat kraftigt bland de marknadsnoterade svenska bolagen. Internationellt är 
incitamentsprogram en vanlig företeelse, speciellt i länder som USA och England. Investerare 
lägger ofta stor vikt vid att ledningen äger optioner i bolaget. Aktiespararna har funnit att det 
finns ett stort behov av riktlinjer som balanserar intresset mellan aktieägarna, ledning och 
övriga anställda. Dessa riktlinjer behandlar främst utgivandet av optionsrätter till nyteckning 
(teckningsoptioner) eller konvertibla skuldförbindelser (konvertibler) genom riktade 
nyemissioner. Med anställda avses, om inget särskilt anges, såväl ledande befattningshavare 
som övriga anställda. Under våren 2001 har större institutionella ägare gemensamt utformat 
”Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag” 
(fondbolagens informationskrav). Aktiespararna ansluter sig till dessa riktlinjer men har i 
vissa fall längre gående synpunkter på programmens utformning. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Dessa frågor är ställda till fondbolagens respondenter. Motsvarande frågor ställdes till 
försäkringsbolagen och AP-fonderna. 
 
1. Fondbolagets målsättning 

-Vilken målsättning har fondbolaget i egenskap av aktieägare? 
   
2. Motiv för ägarpolicy 

-Vilka är skälen till att ha en ägarpolicy? 
 
-Ge gärna konkreta exempel på hur era ägarpolicys implementeras. 

  
3. Andelsägarnas intresse 

-Vad är andelsägarnas gemensamma intresse? 
 
-Hur säkerställer ni att ni agerar i andelsägarnas gemensamma intresse? 
 

4. Portföljsammansättning 
-Till vilken grad påverkar er portföljsammansättning (t.ex. storleken på era  
innehav) ert ägarskap 
  
-Ge gärna konkreta exempel. 

 
5. Massmedia och de institutionella placerarnas agerande 

-Har institutionella placerares agerande påverkats av massmedia och press? 
 
-Om ja, ge gärna konkreta exempel. 
 

6. Fondbolagets två huvudmän, andelsägarna och ägarna av fondbolaget 
-Upplever ni att det finns några balansproblem mellan dessa intressenter och att 
intressekonflikter uppstår? 

 
7. Förvaltningsavgifter och fondbolagens ägare 

-Hur stor del av förvaltningsavgifterna går till förvaltning och hur mycket går 
vidare till fondbolagens ägare? 
 

8. Institutionella placerares agerande 
-Hur bör institutionella placerare agera i egenskap av ägare, på vilket sätt och i 
vilken utsträckning? 
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Bilaga 3. Enkätfrågor 

Personlig bakgrund 
-Antal tjänsteår i bransch/företaget 
 
-Utbildning 
 
-Ansvarsområde 

 

Frågor om voice 
 

1. Deltagande vid bolagsstämmor 
-Hur många bolagsstämmor deltar ni vid och hur många har ni rätt att delta 
vid?  
 
-Hur länge har ni deltagit vid bolagsstämmor? 
 
Senaste året (  ) 
Senaste tre åren (  ) 
Senaste fem åren (  ) 
Senaste sex åren eller längre (  ) 
Eventuell kommentar: 
 
-Vem eller vilka deltar (vilken befattning har representanten) vid 
bolagsstämmorna? 
 
VD (  ) 
Styrelseledamot i fondbolaget (  ) 
Ägaransvarig (  ) 
Annan (  ) Vem? 
 
-Vilka bolagsstämmor har ni deltagit vid? (Ge några exempel) 

 
-Beror deltagandet vid bolagsstämmor på storlek på innehavet eller något 
annat?  
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2. Utnyttjande av rösträtt 
-Hur ofta utnyttjas rösträtten vid bolagsstämmor? 
 
Alltid (  ) 
Aldrig (  ) 
Vid viktiga frågor (  ) 
Vid betydande innehav (  ) 
Annat (  ) När och varför?  
Eventuell kommentar: 
 
-Varför använder ni er rösträtt? 

 
-Beror utnyttjande av rösträtten på storleken på innehavet? 

  
Ja (  )  
Nej (  ) 
Ibland (  ) När och hur ofta? (Motiven och ange gärna hur ofta i procent) 

 
 

3. Medverkande i tillsättandet av styrelserepresentanter 
-Medverkar ni i tillsättande av styrelserepresentanter genom röstning? 
 
Ja alltid (  ) 
Nej aldrig (  ) 
Ibland (  ) När och hur ofta? (Motiven och ange gärna i procent hur ofta)? 
 
-Har ni krav på egen representation i portföljbolags styrelser? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
Ibland (  ) När och hur ofta? (Motiven och ange gärna i procent hur ofta)?  
 
-Hur länge har ni medverkat i tillsättandet av styrelserepresentanter? 
 
Senaste året (  ) 
Senaste två åren (  ) 
Senaste tre åren (  ) 
Senaste fem åren eller längre (  ) 
 
-Ge konkreta exempel då ni deltagit i tillsättandet. 

 
 -Deltar ni i nomineringskommittéer? 
 Ja (  ) 
 Nej(  ) 

  Ibland(  ) 
 Kommentar: 
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 5. Engagemang i utformandet av incitamentsprogram 
-Engagerar ni er i utformningen av incitamentsprogram genom röstning 
på bolagsstämmor?  
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
Ibland (  ) 
Kommentar: 
 
-Om ja eller ibland – hur ofta engagerar ni er i utformningen av 
incitamentsprogram genom röstning på bolagsstämmor (ange gärna i 
procent i förhållande till antal möjliga)? 

 
-Om ja eller ibland – hur länge har ni engagerat i utformandet av 
incitamentsprogram? 
 
Senaste året (  ) 
Senaste två åren (  ) 
Senaste tre åren (  ) 
Senaste fem åren eller längre (  ) 
Eventuell kommentar: 
 
-Medverkar ni i den konkreta utformningen och i så fall vem? 
 
VD (  ) 
Styrelseledamot i fondbolaget (  ) 
Ägaransvarig (  ) 
Annan (  ) Vem? 
 
-Ge konkreta exempel på då ni medverkat i utformningen av ledningens 
incitamentsprogram. 
 

6. Kommunikation med styrelsen eller ledning 
-I vilken utsträckning kommunicerar ni med styrelsen alternativt ledningen? 
 
Ofta (  ) 
Ibland (  ) 
Sällan (  ) 
Aldrig (  ) 
Eventuell kommentar: 
 
-Om ofta eller ibland – hur länge har ni kommunicerat med styrelsen alternativt 
ledningen? 
 
Senaste året (  ) 
Senaste två åren (  ) 
Senaste tre åren (  ) 
Senaste fem åren eller längre (  ) 
Eventuell kommentar: 
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-Om ofta eller ibland – vilken befattning har den som kommunicerar med 
styrelsen alternativt ledningen? 
 
VD (  )   
Styrelseledamot i fondbolaget (  ) 
Ägaransvarig (  ) 
Annan (  ) Vem?  
 
-Om ofta eller ibland – sker kommunikationen genom regelbundna möten? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
Ibland (  ) När?  
 
-Sker kommunikationen genom informella kontakter? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
Ibland (  ) När?  
 
-Kontaktas styrelsen eller ledningen innan exitbeslut tas? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
Ibland (  ) När? 
 
-Ge konkreta exempel på kommunikation med styrelsen alternativt ledningen 
enligt ovanstående frågor. 
 
 

7. Samverkan med andra ägare 
-I vilken utsträckning samverkar ni med andra ägare? 
 
Ofta (  ) 
Ibland (  ) 
Aldrig (  ) 
Eventuell kommentar: 
 
-Om ofta eller ibland –  på vilket sätt samverkar ni med andra ägare? 
 
-Vilka samverkar ni med och varför?  
 
-Om samverkan med andra ägare förekommer – sker regelbundna möten med 
samverkande ägare? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
Ibland (  ) När och hur ofta? (Motiven och ange gärna i procent hur ofta)? 
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-Om samverkan med andra ägare förekommer – sker det genom informella 
kontakter? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
Ibland (  ) När och hur ofta? (Motiven och ange gärna i procent hur ofta)? 
 
-Konkreta exempel på då ni samverkat med andra ägare. 

 
8. Utvärdering av styrelse 

-Utvärderar ni styrelsen i de bolag ni har innehav i? 
 
Ja alltid (  ) 
Nej aldrig (  ) 
Ibland (  ) När och hur ofta? (Motiven och ange gärna i procent hur ofta)?  
 
-Publiceras eventuell utvärderingen och i så fall var? 
 
Ja, i press (  ) 
Ja, på hemsida (  )  
Ja, annat alternativ (  ) 
Nej (  ) 

 
Frågor om exit 
 
9. Skäl till att exitbeslut tas 

-Vilket är det vanligaste skälet till att exit beslut tas? 
 
Fullvärderad aktie (  ) 
Aktien som haft en god utveckling men uttömt sin kursstegringspotential (  ) 
Dåliga förutsättningar för värdestegring (  ) 
Annat (  ) Kommentar:  

 
10. Skäl till att exitbeslut inte tas 

-Vilket är det vanligaste skälet till att exitbeslut inte tas? 
 
Inlåsningseffekter (  ) Vilka? 
Skatteeffekter (  )  
För låg omsättning på Stockholms börsen (  ) 
Annat (  )   

 
11. Antal exitbeslut 2002 

-Hur många exitbeslut togs under år 2002? 
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Bilaga 4. Näringslivets Börskommittés 
rekommendation angående val av 
styrelse i aktiemarknadsbolag-1994 

 
1. Tillämpningsområde 
Rekommendationen avser styrelseval i svenska bolag, som utgivit aktier hhggvilka är 
noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Rekommendationstexten ansluter 
nära till definitionen på aktiemarknadsbolag i insiderlagen (1990:1342). 
 
2. Offentliggörande 
Har bolaget före bolagsstämma, där styrelseval skall förekomma, genom styrelsen eller 
genom underrättelse från aktieägare, kännedom om förslag till val av styrelse som stöds av 
ägare till aktier motsvarande minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget skall 
bolaget i god tid före bolagsstämman offentliggöra förslaget, varvid bör anges 
förslagsställares namn eller hur många röster de aktieägare som står bakom förslaget 
representerar. Samtidigt skall börs eller auktoriserad marknadsplats där bolagets aktier är 
noterade underrättas. Offentliggörande enligt första stycket skall anses ha skett när 
meddelandet lämnats till etablerad nyhetsbyrå och minst en rikstäckande dagstidning.  
 
NBK har funnit det mest ändamålsenligt att - i de fall bolaget har kännedom om förslag till 
styrelseval - lägga informationsskyldigheten på bolaget ifråga. Det kan dock inte krävas att 
förhandsinformation lämnas om alla förslag angående styrelseval. Informationen måste 
begränsas till sådana förslag som kan anses ha ett rimligt stöd bland aktieägarna. För att 
avgöra huruvida så är fallet har NBK funnit det lämpligt att till grund för bedömningen lägga 
ett objektivt konstaterbart förhållande, nämligen om förslaget stöds av ägare till aktier 
motsvarande minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.  
 
Förslaget kan ha tillkommit på olika sätt, t.ex. genom att styrelsens ordförande tagit initiativet 
och haft kontakter med aktieägare i frågan eller genom att en grupp aktieägare berett ärendet. 
Bolagets insikt om att förslag föreligger kan således vinnas på skilda sätt men för att 
informationen skall behöva offentliggöras krävs att förslaget har kommit till tydligt uttryck 
för bolaget. Om det inte framgår av omständigheterna att förslaget har det enligt 
rekommendationen erforderliga stödet liksom att de föreslagna styrelseledamöterna ställer sig 
till förfogande, ankommer det på förslagsställaren att klarlägga förhållandena innan bolaget 
offentliggör förslaget.  
 
När det gäller frågan till vem i bolaget som förslag till val av styrelse skall ställas torde det i 
flertalet bolag vara naturligt att detta görs till styrelsens ordförande. Inget hindrar dock att 
annan utses att handha den funktionen.  
 
När ett förslag till styrelseval offentliggörs är det av intresse att kunna bedöma vilket stöd 
förslaget har. Därför bör bolaget normalt också ange antingen förslagsställares namn eller hur 
många röster de aktieägare som står bakom förslaget representerar. Det är dock inte 
nödvändigt att samtliga ägare som stöder förslaget namnges vid offentliggörandet. Om 
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röstetalet anges behöver detta inte ske i form av en exakt siffra, men uppgiften måste ge en så 
klar bild som möjligt av den nivå som stödet ligger på.  
 
Avsikten med förhandsinformationen är bl.a. att aktieägare, så långt möjligt är, skall känna till 
föreliggande styrelseförslag före bolagsstämman för att därigenom ha bättre möjligheter att 
förbereda sitt ställningstagande. Då eventuell erforderlig ägarregistrering måste initieras 
senast två veckor före stämman är det önskvärt att bolaget får kännedom om förslaget 
dessförinnan.  
 
Det kan förekomma fall när beredningsprocessen inte är avslutad två veckor före 
bolagsstämman. I sådana lägen måste accepteras att informationen kommer sent eller till och 
med uteblir före stämman. Det finns dock anledning att utgå ifrån att rekommendationen kan 
följas i det stora flertalet fall.  
 
Informationen bör lämnas till etablerad nyhetsbyrå och en rikstäckande dagstidning. Om det i 
det enskilda fallet är tidsmässigt möjligt kan det vara lämpligt att lämna uppgifterna i 
samband med kallelsen till bolagsstämman. Med hänsyn till att rekommendationen avser 
aktiemarknadsbolag bör även börs eller auktoriserad marknadsplats, där bolagets aktier är 
noterade, underrättas.  
 
För ordningens skull bör framhållas att rekommendationen inte är avsedd att på något sätt 
inskränka aktieägares rätt eller möjlighet att före bolagsstämman själv informera om vilket 
förslag som kommer att läggas fram eller att vid stämman föreslå kandidater till styrelsen. Det 
står naturligtvis också bolaget fritt att gå längre än rekommendationen och offentliggöra 
förslag till styrelseval, som inte har det stöd bland aktieägarna som sägs i punkt 2. Om så sker 
bör det dock framgå av meddelandet, att det inte har konstaterats att förslaget stöds av så 
många ägare till aktier som motsvarar det röstetal som anges i NBKs rekommendation. 
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Bilaga 5 - placeringsregler 

 
Lag (1990:1114) om värdepappersfonder -utdrag 
 
Definitioner 
 
1 § I denna lag förstås med 
 
1. värdepappersfond: en fond bestående av fondpapper och andra finansiella instrument, 
vilken bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital, 
 
2. fondverksamhet: den förvaltning av en värdepappersfond och den försäljning och inlösen 
av andelar i fonden, som utövas av ett fondbolag, 
 
3. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som fått tillstånd att utöva fondverksamhet, 
 
4. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar en värdepappersfonds 
tillgångar och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden, 
 
5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall handla oberoende av varandra och uteslutande i 
andelsägarnas gemensamma intresse. 
… 

�

Värdepappersfonder 
 
8 § En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fonden 
kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. 
 
Egendom som ingår i en värdepappersfond får inte utmätas. 
 
Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. 
… 

�

9 § För varje värdepappersfond skall det finnas fondbestämmelser som upprättas av 
fondbolaget. 
 
Fondbestämmelserna skall ange 
 
1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet, 
 
2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen, varvid 
särskilt skall anmärkas om fonden skall inneha sådana fondpapper och andra finansiella 
instrument som nämns i 20 och 25 §§, 
… 



 
Institutionella placerare som aktieägare – 

En studie av fondbolags, försäkringsbolags och AP-fonders användande 
av exit och voice som ägarstyrningsmekanismer. 

 

  
 

124 

�

10 § Fondbestämmelserna skall godkännas av Finansinspektionen. 
… 
 
Fondbolagets verksamhet 
 
11 § Fondverksamhet får inte utövas utan tillstånd av Finansinspektionen. 
… 

�

12 § Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden. 
Fondbolaget handlar vid förvaltningen i eget namn och skall därvid ange fondens beteckning. 
… 

�

Förvaringsinstitut 
 
14 § För varje värdepappersfond skall det finnas ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet 
skall vara en bank eller ett annat kreditinstitut med säte i Sverige eller en i Sverige etablerad 
filial till en bank eller ett kreditinstitut med säte inom EES. Lag (2002:660). 
… 

�

15 § Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av fondbolaget som rör 
värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller 
fondbestämmelserna. 
… 

�

Placeringsbestämmelser 
 
17 § Varje värdepappersfond skall ha en lämplig fördelning av sina placeringar med hänsyn 
till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning enligt 
fondbestämmelserna. 
 
18 § Medel som ingår i en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av 19--24 
§§, placeras i fondpapper och andra finansiella instrument som är eller inom ett år från 
emissionen avses bli  
 
1. noterade vid en svensk eller utländsk börs, 
 
2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller 
 
3. föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som är öppen för 
allmänheten. 
… 

�

I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och finansiella instrument än de som 
anges i första stycket, dock högst till 10 procent av fondens värde. 
… 
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19 § I en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av 23 §, ingå fondpapper 
och andra finansiella instrument med samme emittent till högst 
 
1. 5 procent av fondens värde, eller 
 
2. 10 procent av fondens värde, om det sammanlagda innehavet av sådana tillgångar uppgår 
till högst 40 procent av fondens värde, eller 
 
3. 25 procent av fondens värde, om de består av obligationer utfärdade av ett kreditinstitut 
som har säte i ett land inom EES och som enligt lag är  underkastat särskild offentlig tillsyn 
avsedd att skydda innehavare av institutets obligationer, under förutsättning att det 
sammanlagda värdet av dessa tillgångar uppgår till högst 80 procent av fondens värde, eller 
 
4. 35 procent av fondens värde, om de är utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun 
eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt 
internationellt organ i vilket ett eller flera länder inom EES är medlemmar. 
 
Om en värdepappersfond efter förvärvet kommer att överskrida någon av gränserna i denna 
paragraf skall fondpapper och andra finansiella instrument avyttras i motsvarande mån så 
snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till andelsägarnas intressen. Lag 
(1992:1320). 
… 

�

23 § Tillgångarna enligt 19 § får inte överstiga 
 
1. för aktier, 5 procent av röstvärdet för samtliga av emittenten utfärdade aktier, 
 
2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av emittentens utestående lån om 
de inte är utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal 
myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller 
flera länder inom EES är medlemmar, 
 
3. för andelar i andra värdepappersfonder eller i utländska fondföretag, 10 procent av 
andelarna i fonden eller det utländska fondföretaget. Om ett fondbolag förvaltar fler 
värdepappersfonder gäller bestämmelserna i första stycket 1 om röstvärdesbegränsning det 
sammanlagda aktieinnehavet i fonderna. Lag (1995:755). 
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Försäkringsrörelselag (1982:713) - utdrag 
 
7 kap. Rörelsen 
 
1 § Ett försäkringsbolags försäkringstekniska avsättningar skall motsvara belopp som 
erfordras för att bolaget vid varje tidpunkt skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen 
kanförväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. 
… 
 
2 § Avsättningen för ej intjänade premier skall beräknas så att den alltid motsvarar summan 
av avsättningarna för varje försäkringsavtal. Avsättningen för kvardröjande risker skall avse 
ett för bolaget beräknat tillägg som utöver avsättningen för ej intjänade premier kan anses 
behövligt för att täcka framtida kostnader som har samband med ingångna försäkringsavtal. 
En försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av 
avsättningarna får dock användas, om avsättningen beräknad enligt en sådan metod ger i stort 
sett samma resultat som om avsättningen hade beräknats för varje försäkring. 
… 
 
3 § Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall upprätta och följa försäkringstekniska riktlinjer. 
… 
 
8 a § Senast när försäkringstekniska riktlinjer för livförsäkring börjar användas, skall de ges 
in till Finansinspektionen. 
 
Till riktlinjerna skall fogas en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för 
försäkringsbolaget samt för försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av 
försäkringarna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall innehålla. 
 
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också vid ändring av försäkringstekniska 
riktlinjer. Lag (1999:600). 
… 
 
8 b § Ett försäkringsbolag som driver direkt försäkringsrörelse skall ha tillgångar till ett 
belopp som motsvarar försäkringstekniska avsättningar för egen räkning, med tillägg av 
värdet av reservdeposition som en återförsäkringsgivare har ställt hos bolaget, placerade i 
enlighet med 9 a-10 e, 13 och 29 §§ (skuldtäckning). 
 
Med försäkringstekniska avsättningar för egen räkning avses de försäkringstekniska 
avsättningarna inklusive mottagen återförsäkring och med avdrag för avgiven återförsäkring. 
… 
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9 a § Utöver de begränsningar, som följer av 10-10 e §§, skall följande gälla för de tillgångar 
som används för skuldtäckning. Tillgångarna skall placeras på ett sådant sätt att lämplig 
riskspridning uppnås. Tillgångarna skall, med beaktande av bolagets försäkringsåtaganden 
och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att bolagets 
betalningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig.  
Lag (1995:779). 
… 
 
10 § För skuldtäckning som avses i 9 § får, med de begränsningar som anges i andra-sjätte 
styckena och 10 a-10 d §§, följande tillgångar användas: 
 

1. Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en svensk kommun eller 
därmed jämförlig samfällighet svarar för. 
 
2. Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska gemenskaperna eller utländska 
stater eller centralbanker svarar för. 

�

3. Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun eller därmed jämförlig 
utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offentlig uppbörd svarar för. 

�

4. Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella organisationer svarar för. 

�

5. Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som har samband med 
försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1-4 svarar för fordran. Ett försäkringsbolag som 
ingår i en koncern och vars verksamhet uteslutande består i att försäkra risker inom 
koncernen, får för skuldtäckning även använda fordringar som bolag inom koncernen svarar 
för. Om en fordran enligt denna punkt varit förfallen till betalning längre tid än tre månader, 
får den dock inte användas för skuldtäckning. 
�

6. Skuldförbindelser med säkerhet i bolagets livförsäkringsbrev, inom återköpsvärdet. 

�

7. Medel på konto i svensk eller utländsk bank. 

�

8. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag 
med tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
svarar för. Med kreditinstitut avses bank, kreditmarknadsföretag, Svenska 
skeppshypotekskassan, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Sveriges allmänna 
hypoteksbank. 

�

9. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kreditinstitut svarar för. 
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10. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande 
utländskt bolag svarar för. 

�

11. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har getts ut av ett 
publikt aktiebolag, ett publikt bankaktiebolag, ett publikt försäkringsaktiebolag eller ett 
motsvarande utländskt bolag, med undantag av bolag som avses i  
… 

�

��

�

10 c § Värdet av en enskild placering får motsvara högst följande andelar av det belopp som 
skall skuldtäckas: 
 
1. Fem procent om placeringen utgörs av en fastighet, tomträtt eller byggnad, eller en grupp 
av sådan egendom, om egendomen eller egendomarna är belägna på ett sådant sätt att de ur 
risksynpunkt utgör en investering. Motsvarande skall gälla för andelar i sådan egendom. 
 
2. Fem procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper som kan jämställas 
med aktier eller obligationer eller skuldförbindelser från samma emittent eller samma 
låntagare, om inte annat följer av 3. 
 
3. Tio procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med 
aktier eller obligationer eller skuldförbindelser från samma emittent eller låntagare, om denne 
är sådant rättsubjekt som anges i 10 § första stycket åtta eller nio. Det sammanlagda innehavet 
av sådana tillgångar får uppgå till högst 40 procent av det belopp som skall skuldtäckas. 
Andelen aktier eller andra värdepapper som kan jämställas med aktier från samma emittent får 
dock inte överstiga fem procent av det belopp som skall skuldtäckas. 
 
4. Tio procent om placeringen utgörs av andelar i värdepappersfonder som förvaltas av 
samma fondbolag eller fondföretag, om inte annat medges av Finansinspektionen. 
 
Begränsningarna i första stycket 2 och 3 skall tillämpas på motsvarande sätt för grupper av 
emittenter eller låntagare med inbördes anknytning. Med en sådan grupp avses två eller flera 
fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från risksynpunkt därför att någon av dem 
har, direkt eller indirekt, ägarinflytande över en eller flera av de övriga i gruppen, eller de utan 
att stå i sådant förhållande har sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga 
kan råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem. 
 
Begränsningarna i första stycket 2 och 3 gäller inte sådana i 10 § första stycket 1-5 angivna 
tillgångar som får användas för skuldtäckning. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får inom de ramar som anges i 
första stycket meddela ytterligare föreskrifter om lämplig riskspridning.  
Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga avvikelser från de 
begränsningar som anges i första stycket. Lag (1999:600). 
 
10 e § De tillgångar som används för skuldtäckning skall placeras så att risken för 
valutakursförluster begränsas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
skall meddela föreskrifter om högsta tillåtna valutakursrisk. Lag (1999:600). 
… 
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19 kap. Tillsyn 
 
1 § Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att verksamheten i ett försäkringsbolag bedrivs 
i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar försäkringsbolagets 
näringsverksamhet. 
 
Inspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta med motsvarande utländska 
illsynsmyndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen. 
 
När ett försäkringsbolag har påbörjat sin verksamhet, skall styrelsen och verkställande 
direktören genast underrätta Finansinspektionen om det. Lag (1999:600). 
… 
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Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder) - utdrag 
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
 
Allmänna pensionsfonder 
 
1 § I denna lag finns bestämmelser om fem från varandra oberoende statliga myndigheter som 
förvaltar medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Dessa är Första AP-
fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Sjunde AP-fonden. 
 
Dessutom finns Sjätte AP-fonden som förvaltar medel inom försäkringen för inkomstgrundad 
ålderspension. Den fondens verksamhet regleras i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden. 
… 

�

2 § Första-Fjärde AP-fonderna förvaltar de medel som enligt 6 § lagen (2000:981) om 
fördelning av socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och 6 § 
lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift skall föras till Första- Fjärde AP-fonderna. 
 
Sjunde AP-fonden förvaltar de medel som enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 lagen (1998:674) 
om inkomstgrundad ålderspension skall föras till Premiesparfonden eller Premievalsfonden. 
Lag (2000:998). 
… 

�

4 kap. Medelsförvaltningen 
 
Mål för placeringsverksamheten 
 
1 § Första-Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största 
möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån i 
fondernas placeringar skall vara låg. Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att 
långsiktigt hög avkastning uppnås 

�

Verksamhetsplan 
 
2 § Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna skall årligen fastställa en verksamhetsplan. 
Denna skall innehålla riktlinjer för placeringsverksamheten och för utövande av rösträtt i 
enskilda företag samt en riskhanteringsplan.  Riskhanteringsplanen skall beskriva de 
huvudsakliga risker som är förenade med placeringsverksamheten och hur dessa risker skall 
hanteras. Det skall vidare finnas interna instruktioner för hantering av dessa risker. 
Riskhanteringsplanen och instruktionerna skall följas upp löpande. 
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Allmänna placeringsbestämmelser 
 
3 § Första-Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen genom att göra placeringar och ingå 
andra avtal på kapitalmarknaden, om inte annat föreskrivs i detta kapitel. Första-Fjärde AP- 
fonderna får också ta på sig förpliktelser som är förenade med sådana avtal. 
 
4 § Minst trettio procent av marknadsvärdet av de tillgångar som var och en av Första-Fjärde 
AP-fonderna innehar skall vara placerade i fordringsrätter med låg kredit- och likviditetsrisk. 
 
Förvärv och innehav av aktier 
 
5 § Första-Fjärde AP-fonderna får endast förvärva sådana aktier eller andra andelar i företag 
som är, eller inom ett år från emissionen av dem avses bli, noterade vid en börs eller någon 
annan reglerad marknad. Denna begränsning gäller inte aktier och andra andelar i 
 
1. företag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller förvalta fast egendom eller tomträtt 
(fastighetsbolag), eller 
 
2. företag som har till huvudsakligt ändamål att äga och förvalta sådana aktier eller andra 
andelar i företag som inte är noterade vid en börs eller någon annan reglerad marknad 
(riskkapitalföretag). 
 
6 § Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna får inneha sådana aktier i svenska aktiebolag 
som är noterade vid en svensk börs eller en auktoriserad marknadsplats till ett arknadsvärde 
som uppgår till högst två procent av det totala marknadsvärdet av sådana aktier i bolagen. 
… 
 
Begränsning av innehav av onoterade instrument 
 
8 § Av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade till marknadsvärdet, 
får högst fem procent bestå av 
 
1. sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som inte är noterade vid en börs eller 
någon annan reglerad marknad, 
 
2. fordringsrätter som inte är noterade vid en börs eller någon annan reglerad marknad, och 
 
3. andelar i svenska och utländska fonder som huvudsakligen placerar i sådana aktier eller 
andra andelar i företag som inte är noterade vid en börs eller någon annan reglerad marknad. 
… 
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Röstandelsbegränsning 
 
9 § Ingen av Första-Fjärde AP-fonderna får inneha så många aktier eller andra andelar i ett 
företag att röstetalet för dem överstiger tio procent eller, beträffande sådana riskkapital- 
företag som avses i 8 § första stycket 1, trettio procent av röstetalet för samtliga aktier eller 
andelar i företaget. 
… 
 
Valutakursrisk 
 
10 § Av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade till arknadsvärdet, får 
högst fyrtio procent vara utsatt för valutakursrisk. 
 
 
Exponeringsbegränsning 
 
11 § Av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade till marknadsvärdet, 
får högst tio procent utgöras av fondpapper eller andra finansiella instrument utfärdade av en 
emittent eller av en grupp av emittenter med inbördes anknytning. 
… 
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Bilaga 6 De institutionella placerarnas 
ägarpolicys 

1. Sammanställning av fondbolagens ägarpolicys 
 
I nedanstående tabell redovisas sammanfattade utdrag ur de medverkande fondbolagens 
ägarpolicys. Odin Fonder har ingen officiell ägarpolicy utan arbetar istället efter ”tio budord” 
- en form av allmänna riktlinjer och förhållningsregler för Odins verksamhet. Då Odins tio 
budord inte behandlar ägarstyrningsfrågor har vi valt att exkludera dem i det här 
sammanhanget. Vi har inte lyckats utröna huruvida Carnegie har en formulerad ägarpolicy.  
 
 
Medverkande bolag: Banco Fonder, JP Nordiska, Nordea Fonder, Robur Fonder och 
Handelsbanken Fonder (SHB).  
 
Enligt Ägarpolicy Banco JP Nordiska Nordea Fonder Robur SHB 
Deltagande vid 
bolagsstämma 

Deltar vid 
bolagsstämmor; dock 
inte om innehaven är 
små, stämman hålls 
utomlands samt inga 
viktiga eller strategiska 
frågor behandlas. 

Deltar på stämmor. Deltar på 
bolagsstämmor där de 
har betydande innehav. 

Deltar, kan dock göras 
undantag om innehavet 
är obetydligt. 

Normalt deltager de 
där de är stora 
aktieägare och även 
där det bedöms 
väsentligt. 

Utnyttjande av 
rösträtt 

Utövar sin rösträtt. Ska kunna utöva sin 
rösträtt på stämmor där 
de har innehav som 
överstiger eller är lika 
med 1 % av bolagets 
kapital och/eller 
röstetal. I övriga bolag 
utnyttjas inte rösträtten. 

Utövar sin rösträtt där 
de har betydande 
innehav. 

Ingen information. Ingen information. 

Medverkande i 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter 

Ställer sig positiva till 
att ingå i 
nomineringskommittéer 
och att medverka till att 
framföra kandidater. 

Har ej för avsikt att 
medverka i 
nomineringskommittéer. 

Företrädare för Nordea 
kan delta i 
nomineringskommittéer. 

Aktivt ställningstagande 
till 
styrelsenomineringar. 
Deltar i 
nomineringskommittéer. 

Ska ta ställning till 
styrelsenomineringar 
i de bolag de har 
betydande innehav. 

Engagemang i 
utformandet av 
incitamentsprogram 

Positiva till options- 
och andra 
ersättningsprogram till 
styrelser och anställda i 
bolagen. Bör utformas 
efter god sed på 
aktiemarknaden. 

Ingen information Positiva till program 
som i hög utsträckning 
likställer ledningens och 
anställdas intressen med 
aktieägarnas och som 
dessutom stimulerar 
goda prestationer. 

Positivt inställda till 
optionsprogram för 
huvudarbetsgivare i 
bolag. 
Styrelseledamöter bör 
normalt inte omfattas. 

Ingen information. 

Kommunikation med 
styrelse eller ledning 

Kontinuerlig kontakt 
med representanter från 
portföljbolagen. 

Ingen information. Ingen information. Kontinuerliga kontakter 
med ledning och 
styrelse. 

Direkta kontakter 
med portföljbolagen. 

Samverkan med 
andra ägare 

Kan vara aktuellt för att 
få större genomslag i 
etiska frågor. 

Ingen information. Ja Ingen information. Ingen information. 

Utvärdering av 
styrelse 

Ingen information. Ingen information. Ingen information. Ingen information. Ingen information. 

 



 
Institutionella placerare som aktieägare – 
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2. Sammanställning av försäkringsbolagens ägarpolicys 
 
I nedanstående tabell redovisas sammanfattade utdrag ur de medverkande försäkringsbolagens 
ägarpolicys.  
 
Medverkande bolag: Alecta, AMF Pension, Folksam och Länsförsäkringar. 
 
Enligt Ägarpolicy Alecta AMF Pension Folksam Länsförsäkringar 
Deltagande vid 
bolagsstämma 

Deltar vid 
bolagsstämmor. 

Ingen 
information. 

Deltar vid bolagsstämmor. Uppträder på så många 
bolagsstämmor som möjligt. 

Utnyttjande av rösträtt Utövar sin rösträtt. Ingen 
information. 

Utövar sin ägarroll vid 
bolagsstämmor. 

Utövar sin ägarmakt vid 
bolagsstämmor. 

Medverkande vid 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter 

Förordar ett publikt 
nomineringsförfarande. 

Där de är större 
ägare ska de 
kunna 
tillhandahålla 
förslag på 
ledamöter. 

Kan delta i 
nomineringskommittéer. 

Nomineringskommittéer bör 
upprättas vid rekrytering av 
ledamöter. Länsförsäkringar 
beaktar ledamöternas 
ställning till etik i 
nomineringsförfarandet. 

Engagemang i 
utformandet av 
incitamentsprogram 

Ingen information. Verka för att 
styrelsearvoden 
delvis utbetalas i 
form av aktier. 

Kan vara positiva till 
incitamentsprogram förutsatt att 
de bygger på marknadsmässiga 
villkor och att tilldelningen är 
befogad. Bör dock enbart 
utformas till aktivt arbetande i 
företagen och inte till 
styrelseledamöter. 

Incitamentsprogram bör 
tillämpas. 

Kommunikation med 
styrelse eller ledning 

Ingen information. Ingen 
information. 

Direkta kontakter förs med 
ledningarna i portföljbolagen. 

Kontakter förs med 
representanter från 
portföljbolagen. 

Samverkan med andra 
ägare 

Ja. Ja, om det 
bedöms öka 
möjligheterna till 
att uppnå önskat 
resultat. 

Ja. Söker aktivt allianser med 
andra ägare som delar deras 
uppfattningar. 

Utvärdering av styrelse Utvärdering av styrelser 
och enskilda ledamöters 
prestationer bör ske 
årligen. 

Ingen 
information. 

Ingen information. Ingen information. 
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3. Sammanställning AP-fondernas ägarpolicys 
 
I nedanstående tabell redovisas sammanfattade utdrag ur Första, Andra och Fjärde AP-
fondernas ägarpolicys. 
 
Enligt ägarpolicy Första AP-fonden Andra AP-fonden Fjärde AP-fonden 
Deltagande vid 
bolagsstämma 

Agera och närvara på stämmor. Deltar i de bolag där de har 
betydande innehav. 

Deltar i de bolag där de har 
betydande innehav. 

Utnyttjande av rösträtt Utnyttjar rösträtten vid betydande 
innehav. 

Utnyttjar rösträtten vid betydande 
innehav. 

Utnyttjar rösträtten vid betydande 
innehav. 

Medverkande i 
tillsättandet av 
styrelserepresentanter 

Deltar i nomineringsförfarandet i 
bolag där de har betydande 
innehav. 

Kan i lämpliga fall medverka i 
nomineringskommittéer. 

Deltar, där så är lämpligt, i 
beredningsarbetet inför 
nomineringen till styrelser i bolag 
där de har stora innehav. 

Engagemang i 
utformandet av 
incitamentsprogram 

Ingen information. Bör ha marknadsmässiga villkor 
och utgå från särskilda 
beslutskriterier utarbetade av 
fonden. 

Positivt inställda till aktierelaterade 
incitamentsprogram till 
företagsledning och andra anställda. 
Villkoren ska vara 
marknadsmässiga. 

Kommunikation med 
styrelse eller ledning 

Ska ha regelbunden kontakt med 
företrädare för portföljbolagen. 

Har direkta kontakter med 
portföljbolagen. 

Har direkta kontakter med 
portföljbolagen. 

Samverkan med andra 
ägare 

Samråder med andra ägare inför 
stämmor i fall där viktiga frågor 
ska behandlas. 

Inför stämmor kan samtal föras i 
syfte att söka samverkan i viktiga 
frågor. 

Samverkar med andra ägare. 

Utvärdering av styrelse Styrelsen ska varje år genomföra 
en utvärdering av styrelsearbetet 
och enskilda ledamöters 
prestationer. 

Ingen information. Inom styrelsen ska det förekomma 
ett kontinuerligt utvärderingsarbete 
av dels styrelsen såväl som av 
enskilda ledamöters prestationer. 

 
 
 


