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Förord 
___________________________________________________________________________________________________ 
Vi har under vårterminen 2011 skrivit vår kandidatuppsats inom ämnet corporate 

governance på Lunds Universitet, Ekonomihögskolan . Uppsatsskrivandet har 

varit en lärorik och spännande utmaning. 

  

Till hjälp i uppsatsen har vi intervjuat ett antal nyckelpersoner som har bidragit till 

uppsatsens slutsats. Vi vill här rikta ett stort tack till Er, som har ställt upp på våra 

intervjuer. Utan Er hade aldrig uppsatsen varit möjlig att genomföra. 

 

Ett särskilt tack vill vi också rikta till vår handledare Claes Svensson som har 

väglätt oss genom hela processen och bidragit med goda råd. 

 

 

 

 

 

Carl Kindal                        Karl Blomsterwall 
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Sammanfattning  

_______________________________________________________________________________________  
  

Titel: En undersökning av uppförandekod för svenska pensionsfonder – 

förslag & utvärdering 

 

Seminariedatum: 2011-06-01  

 

Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 Högskolepoäng  

 

Författare: Karl Blomsterwall, Carl Kindal 

  

Handledare: Claes Svensson  

 

Fem nyckelord: Stewardship Code, Koder, Institutionella investerare, 

Aktiv ägarstyrning, Agentteorin  

 

   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nyinförda koden i 

Storbritannien, Stewardship Code, eventuellt skulle kunna/behövas 

implementeras inom svensk reglering för institutionella investerare. 

 

Metod: I metodkapitlet kommer vi att diskutera varför vi har valt att göra en 

utvärderande uppsats. Kapitlet ska hjälpa läsaren att förstå hur vi har gått 

tillväga för att nå fram till uppsatsens slutsatser. 

 

   

Teori: I teoriavsnittet förklarar vi vilka teorier som har använts. I avsnittet 

beskrivs och förklaras begrepp såsom koder, agent- och stewardshipteorin 

tillsammans med aktivt och passivt ägande.  

 

 

Empiri: I Empirin redogör vi för Stewardship Code och motsvarande 

svensk reglering för institutionella ägare. Detta följs av intervjuer med 

pensionsfonder och andra experter inom området. 

 

   

Slutsatser: I vår studie har vi kommit fram till att det inte finns ett behov av 

en motsvarande svensk Stewardship Code i svensk reglering. Detta förklaras 

utifrån corporate codes, svensk reglering, corporate governance skillnader i 

Sverige och Storbritannien och de svenska institutionella ägarnas aktiva 

ägande. 
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Title: A study of a Swedish code of conduct for pension funds – Proposals 

& Evaluation 
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Purpose:  The purpose of this paper is to examine whether the recently 

introduced Stewardship code should be implemented in the Swedish 

legislation for institutional investors. 
 

   

Methodology:  In the methodology chapter we will discuss why we have 

chosen to make a evaluative essay. The chapter will help the reader 

understand how we have proceeded in order to reach the conclusion 
 

 

Empirical foundation: In this section we will present the Stewardship 

Code and regulations for Swedish institutional owners. This is followed by 

interviews with pension funds and other experts in the field. 

 

Conclusion: In our study we found that there is no need of a similar 

Swedish Stewardship Code of swedish regulations. This is explained in 

terms of corporate codes, Swedish regulations, corporate governance 

differences in Sweden and the UK and the Swedish institutional owners' 

active ownership 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har vi sett en förändring inom ägandet i 

näringslivet. Det institutionella ägandet har ökat kraftigt och de är idag stora inom 

finanssektorn. Vi har sett att allt fler väljer att investera kapital inom olika fonder 

som t.ex. pensionsfonderna. Denna utveckling har inneburit att ägandet i svenska 

börsnoterade bolag i större utsträckning flyttats från enskilda individer till 

institutioner. 
1
 Detta är tydligt då 75 % av de börsnoterade bolagen ägdes av 

privatpersoner på 1950-talet, medan vi idag ser att 85 % av ägandet består av 

institutioner.
2
 De institutionella ägarna förvaltar således över majoriteten av 

börsbolagen, vilket gör att denna ägartyp är viktig i diskussionen om corporate 

governance. 

 

Då de institutionella ägarna stegvis har ökat sitt ägande inom näringslivet har även 

deras ansvar ökat. Denna förändring har satt hård press på nya regelverk och 

riktlinjer för denna typ av ägande. Detta har resulterat i att det har inrättats olika 

förhållningsdirektiv för institutionella investerare i bl.a. svensk kod för fondbolag 

och Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande vilka har 

kompletterat aktiebolagslagen, aktiebolagsrätten och svensk kod för 

bolagsstyrning. Trots detta har det till exempel riktats stark kritik mot 

pensionsfondernas passivitet vid olika företagsskandaler. Detta har lett till en 

debatt i media om pensionsfondernas engagemang i sina investeringsobjekt. 

Debatten handlar om att de institutionella ägarna bör ta ett större ägaransvar sett 

till sin ägarandel. 

Det passiva ägandet sägs vara bland annat ett resultat av pensionsbolagens 

kortsiktiga avkastningshorisont. Kritiker menar att institutionella investerare ofta 

                                                        
1 Carina Lundberg Markow, Ta ansvar En idé- och debattantologi om företagens ansvar , Unionen 

medlemssektionen, 2011, Hämtad 2011-04-15, 110-112, 

http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Beställ%20och%20ladda%20ner/Fortroende

vald/Ta%20ansvar.pdf 
2 Daniel Fristedt och Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 2008, upplaga 1.uppl, 

BG publishing, Stockholm, 2008, s. 83 
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använder sig av så kallat ”exit” framför ”voice” i sina investeringsobjekt. Detta 

innebär att pensionsbolagen väljer att sälja sina innehav i bolagen, ”exit”, framför 

långsiktiga investeringar där bolagen väljer att använda sina röstmöjligheter för att 

förbättra bolaget, ”voice”. I den bemärkelsen kan institutionella investerare verka 

paradoxala i sitt handlande då de kan verka för kortsiktig avkastning men 

samtidigt säga att de strävar efter långsiktiga prestationer. Detta kan leda till stora 

styrningsförvirringar då många investerare lockas av ”short-termism” medan 

andra påverkar marknaden genom ett långsiktigt tänkande.
3
 Leif Vindevåg på 

Aktiespararna och tidigare utredningschef på Stockholmsbörsen gick till attack 

mot den kortsiktiga ägarpolicyn hos institutionella ägare i en artikel i februari 

2011: 

’’Vi glider alltmer över i en anglosaxisk modell, där börsbolagens 

ägare domineras av stora institutioner, som äger små poster i varje 

bolag och vars perspektiv ofta är kortsiktigt’’4
 

 

För att förhindra det passiva ägandet valde Financial Reporting Council i 

Storbritannien att gå steget längre än sina grannländer genom införandet av en ny 

kod, Stewardship Code, vars avsikt är att uppmuntra och reglera aktivt ägande hos 

brittiska institutioner. Koden infördes under juli 2010 och bör därför ses som 

relativt oprövad.  

 

I den följande uppsatsen har vi valt att studera det institutionella ägandet i 

Sverige. Vi har valt att inriktat oss på pensionsfonder då tillväxten har varit stor i 

denna typ av institutioner 
5
. Fokus har legat på att undersöka om en svensk kod 

motsvarande Stewardship Code kan behövas för att reglera institutionella 

investerare. Vi kommer att undersöka de nuvarande svenska regleringarna och 

samtidigt diskutera den problematik som kan uppstå om vi i Sverige tar efter det 

brittiska kodförslaget. 

                                                        
3 Thomas Clarke, International Corporate Governance; A Comparative approach, 1. Uppl., Companion 

website, 2007, s.109. 
4 Aktiespararna, De förvaltar ett uppdrag, 2011-02-09, hämtad 2011-04-05 från 

http://www.aktiespararna.se/templates/ContentPage.aspx?id=53200&epslanguage=sv 
5Urban Bäckström, Institutionellt ägande hotar ekonomin ,2008-08-27, hämtad 2011-04-20, från 

http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/institutionellt-agande-hotar-ekonomin_58424.html 

http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/institutionellt-agande-hotar-ekonomin_58424.html
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1.1 Problemdiskussion 

Som presenterades i inledningen har det riktats stark kritik mot de institutionella 

investerarna. För att komma till rätta med det passiva ägandet anser många 

kritiker och experter på området att en svensk motsvarighet till Stewardship Code 

är vad som behövs. Stewardship Code har till syfte att komplettera lagstiftning på 

området genom att bilda en tydligare ram inom vilken bolagen ska agera. Ett av 

kodens främsta syften skulle således vara att visa allmänheten att de institutionella 

investerarna sköts efter kodens riktlinjer för att ge fondsparare och andra 

intressenter en tydlig bild av dessa ägare. Liksom svensk kod för bolagsstyrning 

är förhoppningen således att en sådan kod ’’..förbättrar förtroendet för bolagen 

på kapitalmarknaden och hos den svenska allmänheten…’’
6
. På så sätt skulle 

eventuellt en svensk motsvarighet till Stewardship Code uppmuntrat de 

institutionella ägarna att agera mer aktivt i enlighet med koden för att uppnå 

tillfredställelse hos intressenter och sparare. En sådan kod finns i dagsläget inte 

tillgänglig i Sverige och ämnet är därför värt att diskutera.  

Frågan är om införandet av en kod är en bra lösning på problemet. Det är inte 

säkert att situationen blir bättre med fler regler, utan dessa kan snarare ge en 

motsatt effekt. Det finns de som menar att pensionsfonden redan agerar aktivt i 

enlighet med Stewardship Code och att det därför inte finns ett behov av en sådan 

kod. Vidare finns det de som anser att svensk reglering redan behandlar de 

aktuella principerna i Stewardship Code, varför koden vore överflödig i Sverige. 

Om så är fallet kan det tyckas märkvärdigt att media ofta beskriver de 

institutionella ägarna som passiva.  

Det är också viktigt att nämna att en Stewardship Code inte direkt kan överföras 

från brittisk till svensk reglering. Detta beror delvis på olikheter hos 

bolagsformerna, ägandestrukturen samt att lagar och regleringar ser olika ut i de 

bägge länderna. I Sverige ser vi till exempel att det tillämpas olika röstvärde i 

bolagen i form av A- och B-aktier, vilket innebär att en institutionell investerare 

kan investera, i jämförelse med Storbritannien, relativt stort kapital i bolagen utan 

                                                        
6 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Kollegiet verkar för god bolagsstyrning, hämtad 2011-05-01 från 

http://www.bolagsstyrning.se/ 
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att få tillgång till stor kontroll. På så sätt kan det saknas incitament från svenska 

institutionella investerare att använda sina röstmöjligheter i enlighet med 

Stewardship Code. 

Oavsett om Stewardship Code bör appliceras i den svenska regleringen eller inte 

är det viktigt att föra en diskussion i Sverige. Frågan om det behövs nya koder för 

institutionella investerare har vid sidan av Storbritannien även diskuterats hos 

bland annat EU-kommissionen, FN och i USA.
7
 Vi har tidigare haft erfarenheten 

att vad som sker i amerikansk och brittisk bolagsstyrning i efterhand får avtryck i 

Sverige varför det finns all anledning att diskutera om en motsvarande svensk kod 

kan komma att behövas för att reglera de svenska institutionella ägarna. 

 

1.2 Institutionell ägare 

Institutionella ägare är idag en paraplybeteckning för ett antal juridiska personer 

som drivs av olika syften och mål. Exempel på sådana aktörer är stiftelser, fonder, 

försäkringsbolag, föreningar och investmentbolag. Vad dessa aktörer har 

gemensamt är att de genom investeringar förvaltar kapital och är ur traditionell 

mening därför inte aktieägare, varför de ofta benämns som ’’det ansiktslösa 

kapitalet’’.
8
 Då ägarna drivs av olika incitament, regleringar och syften är det 

dock svårt att ge en enhetlig bild av de institutionella ägarna.  

De institutionella ägarnas utbredning i Sverige kan förklaras av flera orsaker. En 

av de viktigaste är reformen av pensionssystemet i början av 1990-talet. Genom 

reformen fick privatpersoner själva möjligheten att spara en del av pensionsrätten 

inom PPM-systemet, en rätt som endast AP-fonderna hade tidigare.  

 

1.2.1 Pensionsfond 

En fond är en portfölj av värdepapper som kan innehålla bland annat aktier, 

obligationer eller stadsskuldväxlar och vars mål är att maximera avkastningen för 

sina sparare vid en viss risknivå. Fonden ägs gemensamt av alla som har valt att 

                                                        
7 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2010, 2010 s. 31, hämtad 2011-05-01, Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning.  
8 Lundberg Markow 110-112 
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spara i portföljen.
9
 

Fondens tillväxt sker antingen vid en kursvinst, uppgång av värdepappret, eller 

vid utdelning. Utdelningen och den eventuella kursvinsten varierar mellan olika 

fonder och är beroende av hur framgångsrik fonden har varit i jämförelse med 

marknadsindex. Utdelning inträffar vanligtvis en gång per år och återinvesteras i 

fonden. 
10

 

En pensionsfond fungerar som en tidigare nämnd fond. Spararna investerar kapital 

i olika fonder som pensionsbolagen erbjuder. Storleken på pensionssparandet 

beror dels på när spararen börjar spara hur länge man arbetar, storleken på lönen 

och spararens egna val över hur kapitalet ska investeras.
11

  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nyinförda koden i Storbritannien, 

Stewardship Code, eventuellt skulle kunna/behövas implementeras inom svensk 

reglering för institutionella investerare. 

 

1.3.1 Syftets komplexitet 

Med hänsyn till den tidsram vi har arbetat efter är det svårt att besvara syftet med 

ett enkelt Ja. Vårt syfte med uppsatsen är snarare att skapa förståelse hos läsaren 

om vilka omständigheter som kan komma att påverka om en motsvarande svensk 

Stewardsship Code skulle vara lämplig att inkorporera i svensk reglering.  

 

1.4 Frågeställning 

Liksom syftet har frågeställningen som mål att redogöra för: 

                                                        
9 Aktiespararna, Vad är en fond?, hämtad 2011-05-06 från http://www.aktiespararna.se/lar-dig-

mer/Grundskolor/Fondkunskap/Vad-ar-en-fond/ 
10 Aktiespararna, Vad är en fond? 
11Värt att veta om din pension, internet, AMF pension, hämtad 2011-04-06 hämtad från 

http://www.amf.se/Se-over-ditt-sparande/Sa-fungerar-pensionssystemet/ 
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 Om det finns ett behov av en svensk motsvarighet till Stewardship Code 

inom svensk reglering för institutionella investerare och om denna kan 

implementeras? 

För att kunna besvara frågan och uppnå syftet ansåg vi att vissa delfrågor var 

nödvändiga att besvaras under uppsatsen gång. Delfrågorna är också till för att 

underlätta för läsaren att förstå den kontext som Stewardship Code befinner sig i. 

Dessa är följande:  

• Vad är en kod och vilka omständigheter påverkar om en kod av typen 

”comply or explain” skulle följas av de institutionella investerarna? 

 

• Finns det idag reglering som motsvarar Stewardship Code i den svenska 

regleringen? 

 

• Skillnader i svensk och brittisk Corporate Governance, ägarstruktur samt 

syn på ägarskap? 

 

• Hur aktiva är svenska institutionella investerare i enlighet med 

Stewardship Code och hur skulle ett införande av en svensk motsvarighet 

till Stewardship Code förändrat de institutionella investerarnas 

engagemang?  

 

Vi kommer i analysen besvara dessa, baserat på den data som framkommit genom 

teori, empiri och övriga infallsvinklar. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie utgår från svenska lagar, koder och riktlinjer då vi studerar svensk 

reglering för att se om Stewardship Code behövs i Sverige.  

Då Stewardship Code reglerar alla typer av institutionella ägare har vi valt att göra 

vår första avgränsning här genom att fokusera uppsatsen på de stora 

pensionsfonderna i Sverige. Detta för att pensionsfonderna idag är den största 
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ägartypen av börsnoterade bolag. Dessutom har tillväxten varit särskillt stor bland 

pensionsbolagen. 
12

 

 Vidare har vi valt att göra en avgränsning för begreppet aktivt ägande. I 

uppsatsen kommer aktivt ägande att användas i enlighet med vad som beskrivs i 

Stewardships Code. Vi utgår från koden när vi beskriver vad som är aktivt 

respektive passivt ägande.  

1.6 Förkortningar 

 Financial Reporting Council (FRC) är en av Storbritanniens största 

oberoende organisationer och verkar för en högre standard för brittisk 

bolagsstyrning
13

. 

 Principles for Responsible Investments (PRI) är ett nätverk av 

internationella investerare som syftar till att stipulera samt vidmakthålla 

principer för institutionella investerare. Dessa principer innefattar bland 

annat långsiktighet och ett aktivt ägarskap
14

. 

 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) är ett fristående nätverk 

av beslutsfattare och opinionsbildare i privat och offentlig sektor
15

. 

 Statens offentliga utredningar (SOU) är en kommitté som sammankallats 

av regeringen för att utreda och analysera frågor och eventuellt framföra 

lösningar på olika problem
16

. 

 Landsorganisationen (LO) är ett samarbete mellan 14 svenska fackförbund 

som aktivt jobbar för ett bättre arbetsliv för sina ca 1,5 miljoner 

medlemmar
17

. 

 Institutional Investors Committee (IIC), tidigare Institutional Shareholder 

Committee (ISC) är en sammanslutning av brittiska branschorganisationer 

                                                        
12 Bäckström 
13 Financial Reporting Concuil, About the FRC, hämtad 2011-05-17 från http://www.frc.org.uk/about/ 
14 PRI, The Principles for Responsible for Investment, hämtad 2011-05-17 från 

http://www.unpri.org/principles/ 
15 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Uppdaterad 2010-03-

23 hämtad 2011-05-17 från  http://sns.se/zino.aspx?articleCategoryID=1 
16 Statens offentliga utredningar, Frågor och svar om kommittéer och kommittéarbete, uppdaterad 2008-04-

04 hämtad 2011-05-17 från http://www.sou.gov.se/fragakom.htm#vad är en 
17 Landsorganisationen i Sverige, En presentation av LO, uppdaterad 2011-04-12 hämtad 2011-05-17 från 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/702BAB10A35C5A22C1256E3C004FED03 
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vars syfte är att skapa ett forum för institutionella investerare, samt att 

skapa en gemensam röst för de institutionella investerarna
18

. 

 

 

 

2. Metoder 

I detta kapitel har vi som avsikt att presentera vilka metoder vi har använt i 

uppsatsen. Metodkapitlet ska ge en förståelse för hur vi nått fram till den 

teoretiska referensram och empiri som uppsatsen bygger på. Vi kommer först att 

kort redogöra för vilka metoder vi använder oss av för att sedan beskriva hur vi 

använt dem för att uppnå våra uppsatta mål. 

 

2.1 Utvärdering  

Valet av metod var inte självklart. Som nämndes ovan är syftet med uppsatsen att 

undersöka om en svensk motsvarighet till Stewardship Code behövs inom svensk 

reglering. I uppsatsen gör vi en utvärdering om hur en svensk motsvarighet till 

den brittiska koden skulle fungera i Sverige. Vi börjar med att titta närmare på 

koder, vilket syfte de har och hur de fungerar för att få en förståelse hur 

Stewardship Code skulle kunna tillämpas i praktiken. Därefter undersöker vi den 

existerade brittiska koden. Vi redogör för kodens innehåll och stiftar bekantskap 

med aktivt ägande i enlighet med Stewardship Code. Dessutom beskriver vi kort 

de risker och möjligheter som förknippas med aktivt- respektive passivt ägande. I 

kapitel fem tar vi hjälp av tidigare gjord forskning och av olika organisationers 

och experters utlåtanden beträffande den problematik som presenterades i 

problemformuleringen för att se vilka omständigheter som eventuellt kan komma 

att påverka om en svensk motsvarighet till Stewardship Code kan behöva 

tillämpas i svensk reglering eller inte. Vi valde att placera kapitlet efter empiri då 

                                                        
18Institutional Investor Committee, Welcome to the Institutional Investor Committee,  hämtad 2011-05-17 

från http://www.iicomm.org/ 
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avsnittet berör ovanstående aktörers egna bedömningar och åsikter på området 

och därmed inte bör betraktas som empiri. 

Uppsatsen är något okonventionell i den mening att vi utvärderar en nyligen 

införd kod i Storbritannien. Då koden är ny finns det få data att tillgå om hur 

koden fungerar i praktiken. Vi har därför valt att göra en omfattande utvärdering 

av den forskning, de expertutlåtanden samt övrig data som finns att tillgå på 

området. Vi vill på detta sätt skapa goda förutsättningar att för läsaren att få en 

bred förståelse för ämnet. 

Till hjälp i utvärderingen har vi valt att intervjua experter på området, men även 

företrädare för tre pensionsfonder vilka alla kommer att beröras av en eventuell 

svensk motsvarighet till Stewardship Code. Med hjälp av intervjuerna klargör vi 

om det finns ett behov av en svensk motsvarighet till Stewardship Code i den 

svenska regleringen och om en sådan kod löser den problematik med 

institutionella investerare som beskrivs i media.  

 

2.2 En kvalitativ studie med explorativ karaktär 

Vid insamling av data finns det flera olika undersökningsmetoder att tillgå. Valet 

av metod är beroende av uppsatsens problemställning och syfte. Enligt Bryman & 

Bell är de två övergripande metoderna kvalitativ och kvantitativ metod. I en 

kvalitativ studie tas fokus på det unika eller säregna och förknippas därför med så 

kallade djupstudier. 
19

 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie när vi undersöker 

möjligheten att inkorporera en svensk motsvarighet till Stewardship Code i svensk 

reglering. Den kvalitativa metoden använder vi eftersom den möjliggör en djupare 

förståelse av ett avgränsat problem.
20

  Detta passar bra till vår studie då vår 

ambition har varit att utifrån intervjuer och forskning om koder och aktivt kontra 

passivt ägande skapa oss en bild av behovet av en svensk motsvarighet till 

Stewardship Code. I dagsläget finns det lite fakta att tillgå om Stewardship Code 

och en svensk debatt om koden är näst intill obefintlig, varför en djupare studie på 

                                                        
19 Alan Bryman  och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,1. Uppl Liber Malmö, 2003, s.297-

299 
20 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten, 1. Uppl, Lund, Studentlitteratur, 1998 S. 31 
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området anses lämplig. Den kvalitativa metoden använder vi oss av framför en 

kvantitativ metod, då denna grundar sig på kvantifierbar data dvs. mätningar 

genom statistik.
21

 

Vidare är vår studie av explorativ karaktär då vi i vår uppsats undersöker och 

utvärderar en kod som det har förts lite diskussion om i Sverige tidigare. 

Uppsatsen ska ses som en förstudie på området, där en diskussion förs om en 

svensk motsvarighet till koden behövs eller inte. Målet är på så sätt att formulera 

egna slutsatser och antaganden på området som kan leda till fortsatta studier.  

 

2.3 Datainsamling 

Vid insamling av data skiljer Lundahl och Skärvad mellan primär- och 

sekundärdata.  Den förstnämnda är data som samlats in av författaren själv, 

genom t.ex. egna observationer eller intervjuer.
22

 Primärdata baseras således på 

material som utredaren själv samlat ihop.
23

 Sekundärdata däremot är data som är 

sammanställd av någon annan än författaren. Här har vi till exempel använt oss av 

befintlig litteratur, artiklar, forskningsrapporter och årsredovisningar.  

Nedan följer en förklaring hur vi har samlat in data till uppsatsen och vilken typ 

av data vi har använt oss av. 

 

2.3.1 Sekundärdata 

Vid valet av sekundärdata har vi använt olika typer av källor. Vi har granskat 

litteratur för att bygga upp vår teoretiska referensram och empiri. Vi har dessutom 

följt den aktuella debatten, som presenterades i problemformuleringen genom att 

undersöka artiklar, rapporter, working papers och uppsatser. Detta har gett 

inspiration och vägledning vid sökandet av ny information.  

Vi har även studerat befintliga lagar, koder och praxis för att se om det finns 

utrymme för en svensk motsvarighet Stewardship Code i svensk reglering. Några 

                                                        
21 Ulf Lundahl och Per Huga Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 2. Uppl., 

Studentlitteratur Lund, 1992, s.82 
22 Andersen s.47 
23 Lundahl & Skärvad s.77-78 
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av de regleringar vi har undersökt är aktiebolagslagen, svensk kod för 

bolagsstyrning, koden för svenska fondbolag och lagen om investeringsfonder 

(2004:46). 

De pensionsbolag och organisationer som vi har varit i kontakt med har även 

studerats med hjälp av årsredovisningar, pressmeddelanden, policyförklaringar 

och webbsidor. Som exempel har samtliga pensionsfonder som vi har varit i 

kontakt med haft detaljerade ägarpolicys och riktlinjer för hur deras förvaltning 

och bolagsstyrningsarbete ska tillämpas, vilket är beskrivet på deras hemsidor 

eller i årsrapporter. Intervjuerna som presenteras nedan har sedan använts för att 

få en djupare förståelse för vilka uppfattningar och åsikter som finns bland de 

berörda parterna och som inte var möjlig att erhålla genom sekundärdata. 

   

2.3.2 Primärdata 

Primärdata i uppsatsen utgörs av de intervjuer vi har gjort med representanter från 

tre pensionsbolag för att höra vad de anser om Stewardship Code och i vilken mån 

de tillämpar kodens principer i dagsläget. Vi har, bortsett från de tre 

pensionsfonderna, haft kontakt med Paul Munden, jurist och expert inom 

corporate governance i Storbritannien. Dessutom har vi intervjuat Per Lekvall som 

sitter med i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Vi har dessutom varit i kontakt 

med Lena Falk på Fondbolagens förening. Tanken med dessa intervjuer var att få 

en bredare kunskap om svenska koder och hur de tillämpas i Sverige och 

samtidigt undersöka vad dessa personer anser om en svensk motsvarighet av 

Stewardship Code i svensk reglering. 

 

2.3.3 Val av pensionsbolag 

Vid valet av pensionsbolag ansåg vi att det var viktigt att undersöka tre stora 

bolag, vilka alla har figurerat i media i de sammanhang som presenterades i 

inledningen eftersom läsaren förhoppningsvis känner till bolagen och har en 

någon typ av relation till respektive bolag.  En annan anledning till varför vi 

använder oss av tre välkända pensionsbolag är för att få uppsatsen att kännas mer 

tillförlitlig och trovärdig. Valet av pensionsbolag blev därför första Ap-fonden, 



 18 

Folksam och Skandia Liv. I uppsatsen kommer dock alla de nämnda 

pensionsbolagen diskuteras inom samma kontext oavsett vilken typ av 

pensionssparande de förvaltar över eller vilken ägarsituation de har dvs. om 

pensionsbolagen är statligt förvaltade eller är ömsesidigt ägda bolag.  

2.3.4 Intervjuer 

Intervjuer kan utföras på flera olika sätt. Dock skiljer Bryman & Bell mellan två 

huvudmetoder: kvalitativ och kvantitativ intervjumetod. Där Kvantitativ intervju 

används framförallt vid studier där statistik är av central roll, medan kvalitativ 

intervju beskrivs som en metod där intervjupersonens åsikt är mer central. Vid 

kvantitativ intervju används en standardiserad intervjumetod, vilket innebär att 

flexibiliteten är liten och frågorna är bestämda innan intervjutillfället. Den 

bakomliggande orsaken till detta är att underlätta för en kvantitativ bearbetning av 

de eventuella svaren. 

Den kvalitativa metoden delas, enligt Bryman & Bell, i sin tur upp i två delar, dvs. 

en ostrukturerad och en semistrukturerad intervjuteknik.
24

 Den ostrukturerade 

intervjun är öppen, vilket innebär att den intervjuade personen får tala fritt inom 

vissa riktlinjer från intervjuaren. Intervjun blir således väldigt flexibel och 

situationsanpassad.
25

 Den semistrukturerade intervjumetoden påminner om den 

kvantitativa metoden med en förutbestämd plan för vilka ämnen eller teman 

intervjuaren ska ta upp. Skillnaden mellan den semistandardiserade och 

kvantitativa metoden är att intervjuaren i den förstnämnda kan välja att följa upp 

svaren och låter respondenten tala mer fritt.
26

 

Vid studiens intervjuer valde vi att använda en semistrukturerad metod. Denna 

metod var lämplig eftersom vi dels hade vissa specifika frågor som vi behövde få 

besvarade, men metoden uteslöt inte att vi under intervjuns gång kunde justera 

frågorna om vi funnit nya intressanta vinklar.
27

 

Vi har använt oss av intervjuer av flera olika anledningar. Som nämndes i tidigare 

avsnitt så är Stewardship Code en ny kod, varför det finns lite fakta och studier att 

tillgå på området. Av den anledningen har vi valt, som nämndes under 

                                                        
24 Bryman och Bell. S.360-364 
25 Lundahl och Skärvad s.91-92 
26 Bryman och Bell. S.362-364 
27 Bryman,  och Bell, s.363 
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’’Primärdata’’, att intervjua olika aktörer på den svenska marknaden för att få en 

bild av hur synen på en sådan kod är och om de tillfrågade anser att den behövs i 

svensk reglering för institutionella ägare. Vid intervjuerna med pensionsbolagen 

hade vi som mål att undersöka om de ansåg sig aktiva i enlighet med Stewardship 

Code samt vad de tyckte om en eventuell svensk motsvarighet till Stewardship 

Code och om de ansåg att en sådan kod behövs i svensk reglering.  Vår 

semistrukturerade intervju utformades därför efter de olika principerna i 

Stewardship Code. Detta gjordes för att se om respondenterna ansåg att 

pensionsbolagen arbetar i enlighet med koden. Vidare ställdes allmänna frågor om 

vad de hade för åsikter om koden och om de ansåg att det behövdes ytterligare 

svensk reglering i form av en motsvarande svensk Stewardship Code i Sverige för 

att uppmuntra engagemang hos institutionella investerare. 

Samtliga intervjuer har, bortsett från den med Paul Munden och Lena Falk, skett 

över telefon. Detta har underlättat för uppsatsskrivandet då denna typ av intervjuer 

är tidssparande jämfört med att träffa respondenterna personligen. Av samma 

anledning har det varit möjligt att ta kontakt med fler organisationer och bolag, 

vilket annars hade varit svårt. Vi förberedde varje intervju genom grundlig 

efterforskning för att formulera frågor som täckte de områden vi ansåg relevanta 

för uppsatsen. Innan första intervjun genomfördes testade vi frågeställningen på 

sakkunniga personer för att inte stöta på problem under intervjun. 

Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades sedan 

efter varje intervjutillfälle för att vi inte skulle gå miste om någon information.  

2.3.5 Val av respondenter  

Vid valet av respondenter i pensionsbolagen hade vi som målsättning att intervjua 

personer som var väl insatta i bolagets ägarpolicy och hur bolaget bedrevs. När vi 

först tog kontakt med de olika bolagen hänvisade flera av dem oss vidare till 

personer inom pensionsfonderna som var mer insatta på området. 

Paul Munden hjälpte oss med förklaring av brittisk lag och koder och gav oss en 

djupare förståelse för hur Stewardship Code fungerar i Storbritannien. Intervjun 

med Per Lekvall, representant från Kollegiet för svensk bolagsstyrning, gav oss en 

fördjupad bild av hur Kollegiet ser på hur koder efterlevs i Sverige samt vad de 
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anser om aktivt ägande. Nedan följer en lista över respondenterna, deras 

befattning och när intervjun är gjord. 

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden. Chef för kommunikation och ägarstyrning. 

2011-05-13 

Emelie Westholm, Folksam. Bolagsanalytiker. 2011-05-13 

Caroline af Ugglas, Skandia Liv. Aktiechef och ägaransvarig. Sitter även med i 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ledamot 2011-05-23 

Per Lekvall, Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Verkställande ledamot och 

ansvarig för Kollegiets kanslifunktion. 2011-05-16 

Paul Munden, Soda. Legal & Business advisor. 2011-05-11 

 

2.4 Källkritik 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden anser Lincoln & Guba (1985) att validitet 

och reliabilitet är begrepp som inte är optimala att använda sig av. Vidare tar de 

fotfäste i de välkända begreppen validitet och reliabilitet, men delar istället in dem 

i ”trovärdighet” och ”äkthet”
28

. Vi väljer i vår källkritik att endast använda oss av 

de fyra punkter som innefattas i ”trovärdighet” då vi anser att dessa täcker den 

källkritik som vi vill framföra. 

2.4.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är aktuellt när det finns många olika beskrivningar av en social 

verklighet. I dessa fall gäller det att undersöka trovärdigheten på de som utfört 

forskningen som används
29

. 

I vårt val av sekundärdata användes källor som anses ha hög tillförlitlighet. De 

sekundärdata som har använts i uppsatsen har framförallt bestått av vetenskapliga 

uppsatser publicerade från välkända universitet inom ämnet corporate governance 

och aktivt kontra passivt ägande. Dessutom har vi använt oss av kurslitteratur 

inom ämnet corporate governance, vilket vi har ansett vara en trovärdig källa. 

                                                        
28 Bryman och Bell, s.306-307 
29 Bryman och Bell, s. 307 
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2.4.2 Överförbarhet 

Överförbarhet behandlar problematiken med att använda forskning tagen ur en 

kontext och applicera denna i en ny kontext. Man måste därför fråga sig om 

informationen går att överföra till t.ex. en ny frågeställning
30

. 

Vi har i vår uppsats kritiskt granskat all litteratur då vissa av teorierna är tagna 

från en helhetskontext och inte skrivna till vårt specifika uppsatsämne. Vi har 

använt oss av delar av teorin vilket kan vara missvisande då vi inte har presenterat 

helhetsbilden. Vi har vid val av teori varit medvetna om att så är fallet men ändå 

ansett att de artiklar och böcker vi använt oss av har kunnat appliceras i vår 

uppsats. 

2.4.3 Pålitlighet 

Som författare för en uppsats måste man alltid vara kritisk mot den information 

man bearbetar och använder sig av
31

. En stor del av vår uppsats består av 

intervjuer med bland annat representanter för tre olika pensionsbolag. Vid 

intervjuer av detta slag är det viktigt att komma ihåg att respondenterna kan vara 

jäviga i den mening att de svarar på frågorna utifrån vad som anses bäst för 

bolaget
32

. Därför har vi i den mån det har varit möjligt kritiskt granskat vad som 

har sagts vid varje intervju genom att jämföra de ämnen som diskuterats med 

andra källor på området. Detta gjordes innan och efter samtliga intervjuer för att 

se om de svar vi fått under intervjun stämmer överens med verkligheten. Vid 

insamlingen av data har vi därför valt att använda oss av flera olika källor som 

bekräftat samma data för att på det sättet öka trovärdigheten i uppsatsen.
33

  

2.4.4 Styrka och bekräfta objektivitet 

I en undersökande uppsats är det viktigt att författaren håller sig objektiv. Det är 

viktigt att författaren inte är selektiv vid val av data så att dessa inte påverkas av 

författarens förutbestämda uppfattning
34

. Under arbetets gång har vi som 

författare självfallet tydligare märkt i vilken riktning diskussion och slutsats gått 

åt. Vi har alltid försökt hitta både positiva och negativa infallsvinklar. Ett tydligt 

                                                        
30 Bryman,  och Bell, s. 307 
31 Bryman,  och Bell, s. 307 
32 Lundahl och Skärvad s.164 
33 Lundahl och Skärvad s.163 
34 Bryman,  och Bell, s. 307 
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exempel på detta är aktiv och passiv ägarstyrning, där många anser att det är 

självklart att en aktiv ägarstyrning är att föredra. Vi har ändå valt att framföra 

både positiva och negativa aspekter för aktivt engagemang. Med detta menas att vi 

som författare försökt studera problemet ur alla perspektiv, detta för att hjälpa 

läsaren att dra egna slutsatser. 

3. Teorier 
 

I det här kapitlet har vi som avsikt att först presentera vilka teorier som har 

använts i uppsatsen. Vi börjar med att kort beskriva vilka teorier som använts och 

varför. Därefter presenteras samtliga teorier var för sig under rubriker som 

Corporate Codes, Corporate Governance, Agentteorin och Stewardshipteorin. 

Slutligen följer avsnittet teoretisk referensram där förklaring ges hur de 

ovanstående teorierna samspelar och varför vi  

 

3.1 Val av Teori 

Övergripande för uppsatsen är teorin om koder, hur dessa används och efterlevs.  

Denna teori presenteras i avsnittet Corporate Codes.  Denna teori används för att 

läsaren ska få en förståelse för hur koder fungerar i praktiken och såldes förstå de 

principer som Stewardship Code, men även svenska koder, bygger på och följer. 

Vidare presenteras begreppet ’’Comply or explain’’ som en del av förklaringen för 

hur koder fungerar.  

Efter avsnittet Corporate Codes följer Agentteorin och Stewardshipteorin. Här 

har vi valt att knyta samman agentteorin med aktivt ägande och stewardshipteorin 

med passivt ägande. Detta har gjorts då det finns ett klart samband mellan vad 

som sägs i agentteorin och aktivt ägande, samt vad som sägs i stewardshipteorin 

om passivt ägande. Agentteorin ser en problematik i separationen mellan ägare 

och ledning, där ledningen i den mån de kan agerar opportunistisk. Agentteorin 

lägger även stort fokus på att ledningen inte är optimala beslutsfattare för bolaget 

och att ägarna därför är viktiga för att kontrollera att bolagets sköts optimalt. 
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Vidare blir agentteorin applicerbar då aktivt ägande i enlighet med Stewardship 

Code medför s.k. agentkostnader.  

Stewardshipteorin kan sägas vara motsatsen till Agentteorin. Denna menar att 

agenterna är fullgoda förvaltare av principalernas kapital och agerar utan 

opportunism. Om stewardshipteorin stämmer överens med verkligheten skulle det 

inte behövas någon övervakning av de bolagen de institutionella ägarna har 

investerat i. Enligt denna teori finns det därför ingen anledning för de 

institutionella ägarna att vara aktiva i sina investeringsobjekt utan de kan vara 

passiva i sitt ägande.  

På grund av ovanstående resonemang har vi låtit aktivt ägande vara en 

underrubrik till agentteorin medan passivt ägande är en underrubrik till 

stewardshipteorin. Vi kommer dock i uppsatsen fokusera på agentteorin då denna 

bättre beskriver den problematik som Stewardship Code strävar efter att 

minimera. 

3.2 Corporate Codes 

3.2.1 Vad är en kod 

En kod är kortfattat ett komplement till lagen som syftar till att höja standarden 

inom den sektor den verkar i. De lagar som dagens bolag följer är ofta elementära 

och lagarnas krav på bolagen ofta lågt satta. Det krävs i dessa fall ett komplement 

till lagen som anger en ram inom vilken bolag skall agera, med andra ord fånga 

upp ett beteende som annars faller mellan stolarna. Denna ram är ofta vad som 

kallas ”best-practise” och verkar för att bolagen tillämpar en högre standard. 

Koderna är ofta formade efter principen ”comply or explain” vilket förklaras 

nedan. Koder är inte lagligt bindande, men det händer dock att t.ex. börser tvingar 

sina listade bolag att följa dem
35

. 

 

3.2.2 Bakgrund till Corporate Codes 

När ekonomin efter andra världskriget skulle återuppbyggas var tanken bland de 

stora ekonomierna, USA, Storbritannien och Frankrike, att endast tre stora 

organisationer skulle styra den internationella ekonomin, Världsbanken, 

                                                        
35 Per Lekvall, Verkställande ledamot och ansvarig för Kollegiets kanslifunktion, telefonsamtal 2011-05-16 



 24 

Internationella valutafonden samt Världshandelsorganisationen. På grund av 

problem i förhandlingarna lyckades parterna aldrig genomföra en sådan reform. 

Detta ledde till att den internationella handeln lämnades oreglerad och skapandet 

av koder flyttades därför över till en nationell nivå
36

.  

De första koderna rörande Corporate Goverance av typen Code of Conduct 

formades 1990-talet i USA, men det var först på 1990 talet som denna typ av kod 

började spridas sig till andra länder, till stor del på grund av den Brittiska Cabury 

Code som infördes 1992 och som blev ett ramverk för hur Corporate Governance 

koder skulle utformas. De olika nationella koderna delade vissa gemensamma 

inslag, där de viktigaste för detta syfte är, bra informationsflöde till styrelsen, sunt 

system för intern kontroll samt formell och transparant tillsättning av nya 

styrelsemedlemmar
37

. Snart började dock ett behov av internationella koder 

uppmärksammas, något t.ex. ovanstående transnationella organisationer hjälpte 

till att pressa fram, samtidigt som dessa organisationer också mer och mer började 

ta över de nationella beslutsfattarnas roll som normgivare
38

.  

De olika ländernas Corporate Governance koder skapades för att bistå lagen där 

olika organisationer inom området ansåg att lagen inte framtvingade den typ av 

beteende som var önskvärd hos bolagen. Koder av dess slag skall då snarare 

fungera som ett tillägg till lagen för att stipulera en tydligare ram för hur bolag 

skall agera. I detta fall såg Institutional Shareholder committee (IIC) redan 1991 

ett stort behov av att reglera de institutionella investerarna, vilket var startskottet 

till uppförandet av Stewardship Code.
39

 Stewardsship Code skiljer sig dock från 

tidigare Corporate Governance koder då denna har en friare reglering, och därmed 

i en vidare utsträckning syftar till att utgöra en modell för bolagen att följa, 

snarare än att tvinga bolagen inkorporera varje princip
40

. 

                                                        
36Rhys Jenkins, Corporate Codes of Conduct Self-Regulation in a global economy, United Nation reaserch 

institut for social development, 2001-04 hämtad 2011-05-03 från 

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/0/e3b3e78bab9a886f80256b5e00344278/$FILE/jenkins.

pdf  S .2 
37 Ruth V.Aguilera, Alvaro Cuervo-Cazurra: Codes of Good Governance (codes of good governance), 

Blackwell publishing, 2009. s. 377 
38 Aguilera och Cuervo-Cazurra s.376 
39 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2010, s.28 
40 Daniel Stattin, Självreglering av institutionella investerares ägarroll , Uppsala Faculty of Law, 2010-06, 

hämtad 2011-04-20 från 

http://www.jur.uu.se/LinkClick.aspx?fileticket=VBDI54GX7kA%3D&tabid=3159&language=sv-SE  s. 23 
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Då Stewardship Code i likhet med den svenska koden för bolagsstyrning är 

formad för att uppmana bolagen att arbeta efter en högre standard än den som 

föreskrivs av lagen, är Stewardship Code en Corporate Governance kod och 

samtidigt en Code of Conduct
41

.  

”A code of conduct of a corporation, or any organization for that matter, defines 

the platform of the acceptable set of behavior within the group. Its main objective 

is to further promote a higher standard of practice within the organization
42

” 

Enligt Rhys Jenkins kan Codes of Conduct delas i olika grupper, där skillnader i 

utformning, vilka som utformat koden o.s.v. spelar roll för hur den väl den följs. 

Då Stewardship Code är utformad av en organisation snarare än av ett företag 

eller ett nationellt beslutsorgan är den därmed en Model Code enligt Rhys 

Jenkins. 

”These are designed to provide a benchmark of what a particular organization 

regards as good practise in termes of codes of conduct. They are not generally 

applied in practice, but intended as a model which companies or trade 

associations could follow
43

” 

Stewardship Code går väl i hand med dessa ovanstående förklaringar då den 

inkorporerar ”comply or explain” som förklaras nedan. 

 

3.2.3 Comply or Explain 

”Comply or explain” är ett begrepp som ofta kopplas samman med koder, både i 

Sverige och utomlands. Begreppet inkorporeras t.ex. både i den svenska koden för 

bolagsstyrning
44

 samt (och) i Storbritanniens Stewardsship Code. Begreppet 

betyder i korta drag att ett bolag eller en investerare kan välja att antingen följa de 

rekommendationer/principer som finns stipulerade eller att förklara för 

                                                        
41 Lekvall 
42 Code of Conduct, Authoring a Caorporation Code of Conduct,  hämtad 2011-05-04 från 

http://www.conductcode.com/Code-of-Conduct.html 
43 Rhys Jenkins, Corporate Codes of Conduct Self-Regulation in a global economy, United Nation reaserch 

institut for social development, 2001-04 hämtad 2011-05-03 från 

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/0/e3b3e78bab9a886f80256b5e00344278/$FILE/jenkins.

pdf s.20 

44 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Följ eller förklara, hämtad 2011-04-26 från 

http://www.bolagsstyrning.se/koden/folj-eller-forklara 
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allmänheten varför dessa ej (inte) efterföljs. Denna form av kod har som ändamål 

att få bolagen att eftersträva det övergripande syftet av koden snarare än att följa 

alla principer till punkt och pricka
45

. Koder som inkorporerar ”comply or explain” 

är inte lagligt bindande för de företag som väljer att använda sig av dessa. Istället 

för lagliga påföljder bygger istället principen ”comply or explain” på att 

marknaden och dess aktörer förväntar sig en viss grad av ”comply or explain”
46

. 

Efterföljs inte detta finns det en stor risk att ägare och intressenter visar sitt 

missnöje genom att t.ex. negligera bolaget. Bolag som däremot rättar sig efter 

dessa koder ser välskötta och stabila ut, samtidigt som det indikerar på en säker 

styrning. Egenskaper som ofta har stor betydelse för en investerare. Istället för att 

nationella juridiska organ delar ut sanktioner till bolag som inte följer reglerna, 

ligger denna rätt snarare förbehållen aktieägarna och deras agerande blir därför 

företagens incitament för att följa rekommendationerna
47

. ”Comply or explain” 

bygger därför på att aktieägarna tar ansvar i sin äganderoll och värdesätter bolaget 

efter hur det inkorporerar koderna i sin ägarstyrning
48

. Koder som används på 

detta sätt benämns som ”self-regulatory” eller självreglerande. Detta innebär att 

bolaget inkorporerar koder och rekommendationer för att marknaden förväntar sig 

det. Bolagen tvingas därför indirekt istället för direkt att anpassa sig efter nya 

rekommendationer, koder eller principer 

”Comply or explain” erbjuder bolagen och investerare ett mer flexibelt sätt att 

anpassa rekommendationerna ur ett ekonomiskt optimalt synsätt. Med detta menas 

att bolagen har möjlighet att anpassa rekommendationerna efter egna 

förutsättningar och behov. Denna flexibilitet är något som skulle gå förlorad om 

lagstiftning skulle ske inom området för institutionella investerare. Detta gör att 

institutionella investerares möjlighet att inte anpassa sig efter reglerna kan leda till 

effektivare ekonomiska beslut tas, vilket i sig verkar i aktieägarnas intresse. En 

lagligt bindande reglering leder lätt till ”one size fits all”, d.v.s. att alla bolag, trots 

sina enorma skillnader skall anpassa sig efter ett och samma regelverk, något som 

gör att lagliga regleringar blir mer kostsammare och tidskrävande att följa för 

                                                        
45 Sridhar Arcot, Valentina Bruno och Antoine Faure-Grimaud, Corporate Governance in the UK: Is the 

comply or explain approach working, International Review of Law and Economics, Elsevier Inc, 2010, s.1 
46 Arcot, Bruno och Faure-Grimaud s.200 
47 Financial times, Comply or explain definition, hämtad 2011-05-07 från 

http://lexicon.ft.com/Term?term=comply-or-explain 
48 Aguilera och Cuervo-Cazurra s.383 
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bolagen
49

. Det är däremot viktigt att förstå att ett flexibelt kodsystem endast 

fungerar om man kan uppvisa tydlig korrelation mellan koderna och en förbättrad 

ekonomisk prestation. Med detta menas att bolag som genererar god avkastning 

utan att följa varken ”comply” eller ”explain” ändå blir godkända av aktieägarna
 

50
. S. Arcot, V. Bruno samt A. Faure-Grimaud menar på att om man vid ett val av 

lagstiftning eller en kod innehållandes ”comply or explain” skall ta hänsyn till 

investerarens vilja att vara uttrycklig i sitt ”explain”. Om investerarna i branschen 

där koden skall verka har en informationsvärdefull ”explain ” och uppvisat detta 

är kodernas flexibilitet något som skall strävas efter istället för lagstiftning
51

. 

Financial Reporting Council lägger till: 

”from the investors’ perspective, the single most important issue is the quality of 

the explanations provided by companies when they choose not to follow the 

provisions of the Combined Code. As with disclosure more generally, the 

perception is that it varies considerably. While there are many good exemples of 

informative reports, they are ”surrounded by frustratingly large quantetives of 

predictably standard statements”
52

 

Nestor Advisor, ett Londonbaserat konsultbolag som specialiserat sig på frågor 

kring Corporate Governance, gjorde inför ett möte på Global Corporate 

Governance Forum i Casablanca 2007 detta överskådliga diagram som visar 

styrkor och svagheter för koder som inkorporerare ”comply or explain”.
53

 

                                                        
49 Financial Times 
50 Iain MacNiel och Xiao Li, Comply or Explain": market discipline and non-compliance with the Combined 

Code, hämtade 2011-05-12 från http://ideas.repec.org/a/bla/corgov/v14y2006i5p486-496.html 

51 Arcot, Bruno och Faure-Grimaud s.199 
52 Financial Reporting Concuil, Review of the Combined Code ,2007,hämtad 2011-05-09 från 
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Summary%20of%20responses%20with%20Co
de%20changes.pdf   s.10. 
53 Nestor Advisors, Comply or Explain, Global Corporate Governance Forum, Casablanca 2007, s.7 

http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Summary%20of%20responses%20with%20Code%20changes.pdf
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Summary%20of%20responses%20with%20Code%20changes.pdf
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3.2.4 Corporate Codes och Stewardship Code 

Beträffande Stewardship Code finns det dock skillnader mellan denna samt övriga 

”comply or explain” koder. Principerna i Stewardsship Code är mer generellt 

utformande än andra Corporate Governance principer. Det finns därför en risk att 

de nya principerna är svårare att tolka och inkorporera i bolaget än andra 

Corporate Governace koder, man vet helt enkelt inte när man uppfyllt kraven för 

vad som kan anses som ”comply”
54

.  

Som vi klargjorde innan är det snarare marknaden som sanktionerar bolag som 

bryter mot ”comply or explain” än ett juridiskt organ. Stewardship Code som en 

”comply or explain” kod är inte i sig själv lagligt bindande. Dock utgör denna 

kod nya riktlinjer för hur institutionella investerare skall uppföra sig. Då koden 

syftar för(till) att främja hög avkastning till aktieägarna ur ett långsiktigt 

perspektiv menar dock Paul Munden och Per Lekvall att koden kan bli indirekt 

bindande. Detta då ett negligerande av denna skulle kunna bryta mot investerarens 

plikt, enligt nationella lagar, genom försummelse av aktieägarnas intresse
55

.  

Den övergripande teorin är alltså att koder av denna typ inte är lagligt bindande, 

utan snarare grundar sig på en övervakande och effektiv marknad som ställer höga 

krav. Experter menar dock att Stewardship Code och koden för svensk 

bolagsstyrning kan komma att fungera som riktlinjer och därmed kunna fungera 

som ett lagligt hjälpmedel vid tvister. 

                                                        
54 Stattin s.27 
55 Paul Munden, Business advisor Soda, email 11-05-11  
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3.3 Agentteorin 

”The principal-agent problem arises within the firm when ownership and control 

are seperated and the self-interest of managers may lead the to act other than in 

the interest of the shareholders. The problem is to design monitoring or incentive 

system that will make managers act in the best interest of the shareholders”
56

 

Agentteorin bygger på relationen mellan ägarna, principaler, och ledningen, agent, 

där ledningen agerar opportunistiskt och till följd av viljan att maximera sina egna 

intressen motverkar maximal avkastning för ägarna. Misstron bygger till stora 

delar på den informationsasymmetri som uppstår då ledningen besitter mer 

kunskap om företaget än ägarna
57

. Ägarnas information sträcker sig ofta endast till 

bokslut och rapporter. Det är därför svårt för ägarna att få en översiktlig bild av de 

vinster eller förluster som hade varit möjliga om ledningen skulle agerat på 

annorlunda sätt
58

. 

En annan stor misstro till ledningen rör deras relation till risk och avkastning. Då 

ledningen förvaltar över aktieägarnas kapital finns det en risk att beslut fattas där 

riskbilden inte skulle delas av aktieägarna. Man kan säga att ledningen inte är 

kapabel att göra en helt optimal riskbedömning då de drivs av andra incitament än 

ägarna
59

. Detta kan t.ex. vara beslut kopplade till strategiska uppköp, ett beslut 

som riskmässigt ej (inte) är lämpligt för ägarna men som kan gynna ledningen 

genom till exempel bättre bokslut och ekonomiska rapporter
60

. I andra hand kan 

ledningen förbise projekt som ägarna bedömer som riskoptimala och värdeökande 

medan ledningen inte delar denna åsikt
61

. 

 

                                                        
56 Lipsey och Chrystal, Principal Agent theory , Oxford University press, 2007, hämtad 2011-04-15 från 
http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199286416/01student/interactive/lipsey_extra_ch09/page_1
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57 Bob Tricker, Corporate Governance: Principle, Policies  and Practices, 1. Uppl., University Press, 
Oxford, 2009  S.219 
58 Lipsey och Chrystal 
59 Stattin s.6 
60 Tricker s.220 
61Robert T. Kleiman, Agency theory, hämtad 2011-04-15 från 
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/A-Ar/Agency-Theory.html 
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3.3.1 Agentkostnaden 

”Agentkostnader: Summan av uppdragsgivarens alla kostnader för övervakning 

och uppdragstagarens alla kostnader för lojalitetsutfästelser plus alla 

återstodskostnader eftersom det inte är möjligt eller lönsamt att eliminera 

verkningarna från alla intressekonflikter
62

” 

I samband med att utöva kontroll över ledningen brukar man tala om 

agentkostnaden eller ”agency cost”. Det är vanligt att man delar in 

agentkostnaderna i tre typer, 1) de kostnader som uppbringas av att en tydligare 

kontroll av ledningen krävs, t.ex. utomstående revisorer, 2) kostnader för att 

strukturera organisationen på ett sätt som minskar ledningens chanser för 

opportunism, 3) kostnader som uppstår när ägarna utför restriktioner för hur en 

ledning ska styra företaget
63

. Agentkostnader kan även röra sig om en 

alternativkostnad då ledningen inte tar ekonomiskt optimala beslut om ingen 

observation eller inblandning från ägarna sker
64

. 

 

3.3.2 Free rider-teorin 

“Free-rider” each investor individually has insufficient incentives to bear the cost 

of monitoring”
65

 

Enligt Free rider-teorin är det kostsamt för mindre investerare att ta en aktiv roll i 

sina investeringsobjekt. Trots att ett aktivt agerande påstås gynna aktieägarna 

finns större incitamenten för de stora ägarna att engagera sig då de ofta har 

investerat mer kapital i bolagen
66

. 

Denna teori kan tydligt ses i bakgrund av att de institutionella investerare inte 

alltid innehar tillräckligt stor kontroll över ett bolag. Detta kan innebära att 

kostnaden för att engagera sig, t.ex. administrativa kostnader, kan överstiga 

vinningen av att vara aktiv
67

. 

                                                        
62 Jensen och Meckling, 1976, Theroy of the firm, Journal of Financial Economics, tolkning gjord av 
föreläsningsanteckningar Nationelekonomi Lunds universitet. 
63 Kleiman 
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65 Alex Edmansoch Gustavo. Manso, Governance Through Trading and Intervantion: A Theory of Multiple 

Blockholders, hämtad 2011-05-04 från http://www.mit.edu/~manso/mb.pdf 
66 http://www.sciencedirect.com/ 
67 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2010, s.29 
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3.3.3 Aktivt ägande 

I diskussionen mellan aktivt och passivt ägande förklarar Fama och Jensen de 

olika begreppen genom att dela upp styrelsens inflytande i dels ”decision control” 

samt ”decision management”.” Decision control” används ofta i den aktiva 

ägarstrukturen och innebär att styrelsen är ett kontrollerande och beslutsfattande 

organ. Teorin menar att det finns samband mellan starkt engagemang och 

storleken på kontrollen inom bolaget.
68

 

Trots att åsikterna delar sig på vad som klassas som aktivt ägande, brukar dock en 

generell åsikt vara att det finns två typer av aktivt engagemang, den formella och 

den informella
69

. 

 Med den formella menas den typ av aktivt agerande som visas för 

allmänheten, t.ex. aktivt deltagande i bolagsstämmor och publika 

uttalanden. 

 Den informella typen av aktivt engagemang är den som inte visas för 

allmänheten. Exempel på detta är möten med styrelsen och privata 

förhandlingar.
70

 

Ett tecken på aktivt ägande är att ägarna utser och byter ut styrelsemedlemmar och 

att styrelsen ofta är sammansatt av utomstående, vilka antingen består av ägare 

eller experter på området
71

. 

 

3.4 Stewardshipteorin 

Stewardshipteorin kan ses som en motsats till den föregående agentteorin. Där den 

sistnämnda förespråkar en oundviklig opportunistiskt mentalitet hos ledningen, 

står detta i konflikt med stewardshipteorin. Teorin syftar snarare till att ledningen 

                                                        
68 Karin Jonnergård, Matts Kärreman och Claes Svensson, The impact of changes in the corporate governace 

system on the boards of directors – experiences from Swedish listed companies, 17th Nordic Nff conferance, 

2003, s. 8 
69 Lars Norden och Therese Strand, Shareholder activism among portfolio Managers: Rational Decisions or 

15 Minutes of Fame, hämtade 2011-04-27 från http://www.sns.se/document/Shareholder%20Activism.pdf s.2 
70 Strand och Norden, s.2 

71 Jonnergård, Kärreman och Svensson s.7 
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agerar som förvaltare för ägarna och att ledningen kan bli anförtrodd detta 

uppdrag
72

 

Stewardshipteorin bygger alltså på en grundläggande tanke inom corporate 

governance, nämligen den att ledningen endast agerar i ägarnas syfte och därmed 

inga andra intressenter, och framför allt inte i sitt eget. Trots att opportunism finns 

representerat då ledning utsätts för situationer där ens plikt och ens egna intressen 

är i kontrast med varandra kvarstår dock stewardshipteorins grundläggande 

koncept
73

. Man kan dock se det som att ägare och ledning snarare delar intressen 

än motsätter sig varandras. Detta då ledningen inte endast jobbar för lön utan även 

för långsiktig avkastning i form av pension och vidare karriärmöjligheter, något 

som ger incitament att agera uteslutande i ägarnas intressen
74

. 

Det finns även andra forskare som menar att stewardshipteorin inte huvudsakligen 

syftar till att förstå sambandet mellan separationen mellan ledning/ägare och 

maximering av avkastning. Dessa författare menar snarare på att 

stewardshipteorin syftar på frågeställningen hur man skall tillhandahålla bäst 

miljöer för ledningen att maximera avkastningen till ägarna genom t.ex. större 

separation och mer exekutiv makt
75

. 

 

3.4.1 Passivt ägande  

I motsats till det aktiva ägandet kategoriseras ofta passivt ägande av utspridda 

minoritetsägare, där incitamenten för aktivt engagemang minskar. Då ägandet ofta 

är fokuserat på ledningen är det marknaden som styr företaget snarare än dess 

styrelse
76

, men den externa kontrollen kan även inkludera kreditföretag och 

revisorer
77

.  

Passivt ägande bygger på den grundläggande principen att marknaden, i detta fall 

aktiemarknaden styr. Då tillgång och efterfrågan återspeglar hur marknaden 

                                                        
72 Tricker s.224 
73 Tricker s.224 
74 Lex Donaldson och James H.Davids Stewardship Theory or Agency Theory: COE Governance and 
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75 Donaldson och Davids s.51 
76 Jonnergård, Kärreman och Svensson s.7 
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hämtad från 
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förväntar sig framtiden, kan passivt ägande innebära att ledningens och styrelsens 

incitament bygger på att bolaget levererar fortsatt hög avkastning. Detta 

incitament kan då tvinga företag att göra effektiva ekonomiska val och därmed till 

stora delar ta över den roll som ägare annars innehar
78

. Antagandet bygger dock 

på att marknaden erhåller den information som finns tillgänglig och är nödvändig 

för att aktien skall ha ett rättvisande pris. I passivt styrda bolag flyttas därför ofta 

styrelsens fokus från styrning och kontroll till att snarare fungera som en 

informationsbro mellan bolaget och marknaden, där t.ex. minimering av 

informationsasymmetri som enligt ovanförda resonemang är en av de viktigaste 

uppgifterna. Denna typ av styrning brukar som motsats till aktivt ägande därför 

kallas ”decision management”
79

. 

Undersökningar gjorda 2007 visar att stor extern övervakning, t.ex. via analytiker 

i många fall minimerade ledningens opportunism och ökade aktieägarnas 

avkastning
80

. Passivt ägande leder ofta till att marknaden istället för endast dess 

ägare värdesätter bolagets prestationer. Detta kan därmed, för investerarna, ha den 

positiva inverkat att företaget orienterar sig efter att maximera avkastningen för 

aktieägarna
81

. 

Den passiva ägarstyrningen kan därför om rätt kriterier uppfylls och tillräcklig 

information för en rättvisande prissättning agera positiv utifrån ett ägarperspektiv.  

Detta är därför viktigt att ha i åtanke vid en studie om de stora svenska 

pensionsfondernas ägarstyrning är optimal för deras investerare. 

 

3.5 Teoretisk referensram 

Vi har i uppsatsen valt att använda oss av olika teorier, som var för sig kan anses 

osammanhängande. Då teorin om koder är övergripande för att svara på vårt syfte, 

har vi i vår teoretiska referensram valt att förena denna med agentteorin samt 

stewardshipteorin. Vi har även lagt fokus på hur de institutionella investerarna 

                                                        
 
79 Jonnergård, Kärreman och Svensson s.8 
80 Chan Lee, Kathleen Hertz Ruply och Karla Johnstone, Internal Governance, External Governance and 
Internal Control Material Weakness Remediation, 2007, hämtad 2011-04-26 från
 http://aaahq.org/audit/midyear/08midyear/papers/99_Li_InternalGovernance.pdf 
81 Jonnergård, Kärreman och Svensson s.9 
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skall agera i enlighet med Stewardship Code samt hur denna kod kan kopplas 

samman med agentteorin och stewardshipteorin. 

Agentteorin menar att agenterna inte är optimala beslutsfattare för bolaget. Deras 

opportunism kan stå i kontrast till ägarnas avkastningsintresse. Enligt agentteorin 

måste därför ägarna vara kontrollerande och övervakande. Vid passivt ägande 

finns det risk att avkastning och värde för ägarna går förlorad. Denna typ av aktivt 

engagemang i bolagen medför dock en kostnad, agentkostnaden. Stewardship 

Code syftar även den till att öka det aktiva engagemanget i investeringsobjekten 

för att maximera avkastning till spararna. Detta aktiva engagemang medför också 

en ökad kostnad för de institutionella investerarna. Koder av typen ”comply or 

explain” tvingar även de institutionella ägarna att ta en aktiv roll. Detta då 

koderna förutsätter att aktieägarna ständigt övervakar bolagen. På detta sätt finns 

det likheter mellan de koder vi kommer gå igenom samt agentteorin och aktivt 

engagemang.  

Stewardshipteorin har ingen misstro mot ledningen utan tror snarare att ledningen 

och ägarna delar målsättning. Ledningen saknar inte bara en opportunistisk 

mentalitet utan besitter även den kunskap som krävs för att göra ekonomiskt 

optimala beslut i ägarnas intresse. Detta innebär att ägarnas funktion som 

kontrollorgan förskjuts och fokuseras mer på ”feedback” och informationsbrygga 

till marknaden. Dessa koder hjälper bolagen att agera i ägarnas syfte, vilket leder 

till att ägarna kan inta en passivare position. Grundtanken är att dessa koder ska 

minska ägarnas kostnader för kontroll och övervakning. Vi använder oss av denna 

teori för att förklara varför ägare ibland tar en passiv roll i bolagen och kopplar 

även samman denna med free rider-teorin. Teorin är också hjälpsam vid 

förklaring av skillnaderna mellan de olika formerna av bolagsstyrning och 

ägarstruktur. 
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4. Empiri  

 
I detta kapitel ska vi bredda vår förståelse för den brittiska Stewardship Code. Vi 

tittar närmare på dess principer och fördjupningar i varför koden uppkom. 

Därefter följer en redogörelse för de regler som reglerar de institutionella 

investerarna. Vi avslutar kapitlet med en fördjupning i de tre pensionsfonderna. 

Denna fördjupning grundar sig på data från deras webbsidor samt från 

intervjuerna. 

 

4.1 Stewardship Code 

I det här avsnittet redogör vi för Stewardship Code i sin helhet. Vi beskriver 

kodens bakgrund för att sedan, med hjälp av en egen översättning, förklara hur 

den fungerar, vilka principer den innefattar och varför den inrättades. Vi har valt 

att inte översätta principerna då dessa är svårare att översätta i sin rätta syfte och 

mening. 

 

4.1.2 Bakgrund 

Det Anglo-saxiska ägarsystemet utgörs till stora delar av ett brett 

minoritetsägande. Då incitamenten för varje enskild ägare att vara aktiv ofta är 

små krävdes det nya riktlinjer för att styra ägarna i en mer aktiv rikting. I 

Storbritannien är även rollerna mellan ägare, styrelse och ledning annorlunda i 

jämförelse med Sverige, där styrelsen och ledningen ses som ett i Storbritannien. 
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Detta leder till att brittiska bolag till skillnad från de svenska är lättare att sköta 

utan ägarnas inblandning
82

.  

Diskussionerna kring ägarstyrning i Storbritannien började redan 1990. Det var 

dock först IIC som belyste de institutionella investerarnas ansvar genom deras 

rapport The Responsibilities of Institutional Shareholders in the UK
83

.  

I december 2009 fick Financial Report Council(FRC) förfrågan från den brittiska 

regeringen att se över de institutionella investerares ansvar. FRC godkände ett 

genomförande av en Stewardship Code, då de ansåg att en mer aktiv styrning från 

de institutionella investerarna behövdes. Genom att skapa en solidare grund för ett 

bredare engagemang från de institutionella investerarna kunde FRC även ge större 

plats för begreppet ” comply or explain”
84

. Koden hade aktualiserats av den 

senaste finanskrisen
85

. 

I juni 2010 stod en reviderad upplaga av Stewardship Code klar och skulle då 

uppfattas som ett komplement till den existerade koden för bolagsstyrning i 

Storbritannien. Koden var utformad för att öka de institutionella investerarnas 

engagemang i investeringsobjekten och samtidigt stärka dialogen med styrelsen. 

 

4.1.2 Koden samt principerna 

I förtexterna till Stewardship Code förklaras kodens övergripande syfte tydligt i en 

mening: 

”The Stewardship Code aims to enhance the quality of engagement between 

institutional investors and companies to help long-term returns to shareholders 

and the efficient exercise of governance responsibilities
86

” 

Stewardship Code innefattar ett antal principer som tillsammans ska förebygga 

passivitet från de institutionella investerarna i sina investeringsobjekt. Principerna 

                                                        
82 Caroline af Ugglas Invetseringsansvarig Skandia Liv, telefonsamtal den 23 maj 2011 
83 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2010, s.29 
84 Financial Report Council,  
85 Caroline af Ugglas 
86 The Stewardship Code, sid 1 
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kan anpassas för specifika förhållanden eller implementeras i sin helhet. Som 

pointeras ovan används dock ” comply or explain” i båda fallen. 

 

4.1.3 Principles 

Institutional investors should: 

 publicly disclose their policy on how they will discharge their stewardship 

responsibilities. 

 have a robust policy on managing conflicts of interest in relation to 

stewardship and this policy should be publicly disclosed. 

 monitor their investee companies. 

 establish clear guidelines on when and how they will escalate their 

activities as a method of protecting and enhancing shareholder value. 

 be willing to act collectively with other investors where appropriate. 

 have a clear policy on voting and disclosure of voting activity. 

 report periodically on their stewardship and voting activities. 

 

4.1.4 Fördjupning av principerna 

1) Institutionella investerare bör offentligt tillkännage en policy för hur man 

kommer att fullgöra sitt ägaransvar. 

Institutionella investerare ska för allmänheten tillkännage hur de kommer att 

fullgöra sitt ägaransvar. Denna tillkännagivelse ska bl.a. innehålla röstningspolicy 

samt hur de tänker kontrollera sina investeringsobjekt. 

2) Institutionella investerare bör ha en tydlig policy för hur de ska hantera 

intressekonflikter. 

Då det åligger en institutionell investerare att beakta alla sina klienters intressen 

ligger det i investerarens ansvar att upprätta en policy för hur intressekonflikter 

ska hanteras om dessa uppstår. 

3) Övervaka de bolag man har investerat i. 
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Det är viktigt att investeringsobjekten noga övervakas och kontrolleras för att 

avgöra när det är nödvändigt att inleda en aktiv dialog med styrelsen. Denna 

övervakning/kontroll ska ske regelbundet för att vara tydlig i sin kommunikation 

och för att bedöma om effektivitet uppnås i bolaget. 

Som del i denna övervakning innefattar att institutionella investerare: 

 Söka efter att försäkra sig själva, i den mån som är möjligt att bolagets 

styrelse är kompetent, att oberoende styrelseledamöter kan tillhandahålla 

en adekvat tillsyn samt att bolaget styrs så effektivt som möjligt. Detta 

innefattar, vid behov, regelbundna möten med styrelseordföranden samt 

vid förekommande fall övriga ledamöter. 

 Att bibehålla en tydlig dokumentation, t.ex. register över samtal med 

styrelsen, vilket senare kunna användas vid eventuella tvister med 

investeringsobjektets styrelse och ledning. 

 Delta i bolagsstämmorna i de bolag de innehar majoritet när detta är 

praktiskt möjligt och lämpligt. 

Institutionella investerare bör göra tydliga bedömningar i varje enskilt fall om de 

bör följa Stewardship Code principerna. Om de avstår från att följa någon av 

dessa ska en tydlig förklaring ges varför. 

Institutionella investerare bör sträva efter att tidigt identifiera problem inom sina 

investerarobjekt för att på ett effektivt sätt minimera förlust av aktieägarvärde. I 

samband med detta ska även de institutionella investerarna kontakta och 

säkerställa att rätt styrelsemedlemmar görs medvetna om problemen.  

 

4) Upprätta tydliga linjer för hur de kommer agera som en metod för att 

säkerställa och höja värdet för aktieägarna. 

Institutionella investerare ska upprätta förhållandena då det aktivt ska ingripa samt 

regelbundet bedöma utfallet av ingripandena, detta ska ske även om man anser sig 

som aktiv eller passiv ägare. Att man som institutionell investerare innehar en 

minoritet i bolaget kan inte räknas som ursäkt för att man inte ingriper. 

Omständigheter där de institutionella investerarna kan tänkas ingripa kan vara 
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frågor angående strategi, styrning samt företagsrisker kopplade till miljö och 

sociala förhållanden. 

Ingripanden bör ske konfidentiellt men om bolaget motsätter sig detta kan 

aktioner ske genom t.ex. uttalanden till allmänheter, extrainsatta möten med 

ledning och styrelse, samarbete med andra investerare samt i extrema förhållanden 

föreslå ett byte av styrelsen. 

 

5) Vara villiga att ingå samarbete med andra investerare när detta kan anses 

lämpligt. 

Vid tillfällen då samarbete är det bästa alternativet för att utöva aktivt 

engagemang är detta det rekommenderade för parterna. Samarbeta kan vara 

lämpligt under större ekonomiska kriser eller då bolaget förmåga att överleva 

anses hotad. 

Vid samarbete bör aktörerna ta hänsyn för deras tidigare satta riktlinjer för 

intressekonflikter, samt att deras syn på samarbete ska vara offentligt. 

 

6) Ha en tydlig policy om röstning och sitt avsägande av röstning. 

Institutionella investerare ska vid röstningar utnyttja alla sina röster och ska inte 

per automatik följa styrelsens rekommendationer. Vid fall då institutionella 

investerarna ej delar uppfattning med styrelsen ska de rösta emot denna. 

Investerarens syn på röstning ska offentliggöras. I de fall då institutionella 

investerare ej väljer att rösta ska detta förklaras. 

 

7) Institutionella investerare bör regelbundet rapportera om deras röstning samt 

ägaraktiviteter. 

Som agenter bör de institutionella investerarna regelbundet rapportera till sina 

klienter och sin röstning samt sina ägaraktiviteter. Transparens är att eftersträva, 

dock borde de institutionella investerarna inte avslöja sådan information som kan 
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verka kontraproduktivt, och sekretess kan i vissa fall vara väsentligt för ett positivt 

utfall. 

Externa förvaltare, eller de som företräder dessa borde årligen rapportera till de 

institutionella investerarna om deras policy och hur de uppfyllt denna.
87

 

 

4.2 Svenska lagar, riktlinjer och koder för institutionella ägare 

För att undersöka om det finns utrymme för en svensk motsvarighet till 

Stewardship Code i svensk reglering ska vi först redogöra vad det finns för 

motsvarande eller liknande lagar, riktlinjer och koder i Sverige. 

I Sverige regleras grunderna för de institutionella ägandet av aktiebolagslagen och 

aktiebolagsrätten. Dessa reglerar alla typer av aktieägare och specificerar sig 

därför inte på de institutionella investerarna. Däremot ses dessa lagar som en 

grundläggande regelram för andra lagar och riktlinjer inom samma område. 

Som komplement till aktiebolagslagen och aktiebolagsrätten har Svensk kod för 

bolagsstyrning tagits fram. Koden som upprättades 2005 är en regelsamling för 

god sed i bolagsstyrning. Målgruppen är framförallt aktiebolag vars aktier handlas 

på någon av de två reglerade marknaderna i Sverige, dvs. NASDAQ OMX 

Stockholm och NGM Equity.
88

 Koden reglerar bland annat kallelse till 

bolagsstämma, styrelsens arbetsformer, ersättning till befattningshavare och 

bestämmelser om den interna kontrollen i bolaget det vill säga bolagsorganen i 

svenska noterade bolag.
89

  De uppmuntrar också ägarna till att engagera sig aktivt, 

i bolagsstämmor och i styrelser. Tillsammans med aktiebolagsrätten 

tillhandahåller svensk kod för bolagsstyrning således ramarna för det 

associationsrättsliga ägarutövandet. Däremot reglerar dessa inte det institutionella 

ägandet i sig. Koden för svensk bolagsstyrning syftar endast till att skapa värde 

för ägarna i bolagen och den lägger därför inget fokus på om investeringarna är 

kort- eller långsiktiga. Per Lekvall säger följande om lång- och kortsiktighet 

följande: 

                                                        
87 Financial Reporting Concuil, The UK Stewardship Code, 2010, hämtad 2011-04-10 från 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/UK%20Stewardship%20Code%20July%202010
3.pdf 
88 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning, 2010, hämtad 2011-04-05  s.3 
89 Kollegiet för svensk bolagsstyrning s.6-8  
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”Uppfattningen i kollegiet är att det är väldigt bra med långsiktiga ägare som tar 

ett ansvar….men det är inte så att det är fult att vara kortsiktig ägare heller”
90

 

Institutionella ägare regleras även i lag om investeringsfonder (2004:46). Lagen 

tar fokus på att säkerhetsställa ett gott konsumentskydd för fondspararna. I lagen 

regleras t.ex. placeringsbestämmelser hur fonderna ska hantera riskspridning och 

fondförvaltarna ska agera gentemot spararna
91

. Dock regleras inte heller här 

innehållet i institutionernas ägarinflytande.  

 

Av större betydelse för den här typen av ägande är de riktlinjer som 

branschorganisationen Fondbolagets förening har utgivit. De har tagit fram två 

viktiga instrument i form av svensk kod för fondbolag och riktlinjer för 

fondbolagens ägarutövande. Svensk kod för fondbolag antogs redan 2004, men 

har därefter reviderats vid fyra tillfällen, senast 2010. Koden tar sikte på att 

uppmuntra svenska fondbolag att höja ambitionsnivån för arbetet med 

bolagsstyrning där denna inte täcks av lag eller andra svenska föreskrifter. Dessa 

koder använder sig av principen ”comply or explain”. Till skillnad från 

aktiebolagsrätten och svensk kod för bolagsstyrning beskrivs det institutionella 

ägandet mer specifikt med riktlinjer och regleringar för endast institutioner. 

Svensk kod för fondbolag tar vidare upp regler om fondbolagens 

styrelsesammansättning, ägarutövande, intressekonflikter, placeringsbeslut och 

allmänna regler om värderingar.
92

 

Fondbolagens förening har tydliga principer för hur de institutionella investerarna 

ska agera för att uppnå den uppsatta ambitionsnivån. Dessa innefattar bland annat:  

 Transparensen, som viktig del när företaget använder ”voice” eller inte 

 Tydligt visa hur man utövar sitt ägaransvar 

 Hur bolagen skall lösa intressekonflikter 

 Att vidta åtgärder för att söka hindra korttidshandel och uppmuntra 

långsiktigt ägande 

 Genomgående uppmuntran av aktivt engagemang 

                                                        
90 Lekvall 
91SFS,  Lag om investeringsfonder(2004:46), hämtad 2011-05-02  
92Fondbolagens förening, Svensk kod för fondbolag, hämtad 2011-05-12 , hämtad från 

http://www.fondbolagen.se/Juridik/Riktlinjer/Svensk-kod-for-fondbolag/ 
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4.3 De tre pensionsfonderna 

Första AP-fonden 

Första Ap-fonden är den första av Sveriges statligt ägda pensionsfonder. Den 

förvaltar pensionsmedel för 218,8 miljarder kronor och blir därmed den största av 

Ap-fonderna. Fonden startades 1960 med uppdraget att förvalta dagens och 

morgondagens pensioner, för de personer som har varit aktiva inom svenskt 

arbetsliv. Första AP-fonden är en av de fem svenska buffertfonderna, vilket 

innebär att fonden förvaltar pengar som betalas ut när pensionsavgifterna 

understiger pensionsutbetalningarna
93

. Då fonden är statlig ägs är det regeringen 

som utser fondens styrelse samt de externa revisorerna
94

. 

Första AP-fonden investerar i välskötta bolag där en hög avkastning tillsammans 

med en låg risk kan uppnås. Enligt första AP-fondens ägarpolicy är detta möjligt 

genom långsiktiga investeringar där fonden har hög ägarandel och kan på detta 

sätt aktivt påverka företaget
95

. Denna form av aktivt ägande innefattar bland annat 

utnyttjandet av rösträtten på bolagsstämmor, samarbete med andra investerare, 

regelbunden kontakt med företrädare för bolaget samt att aktivt påverka 

bolagsstyrelsens sammansättning
96

. 

Fondens tar en långsiktig ägarroll, då de anser att detta är den typ av investering 

som genererar högst avkastning till sina pensionssparare. Detta står helt i linje 

med koderna för Principles of Responisbile investment(PRI) som fonden valt att 

inkorporera i sin ägarstyrning.
97

  

Sammanfattning av intervjun med Ossian Ekdahl 

Första AP-fonden har regelbundna samtal med styrelsen och ledning i deras 

investeringsbolag och tydlig dokumentation förs på dessa möten. Denna 

                                                        
93 Första AP-fonden, Om första AP-fonden, 2011, hämtad 2011-05-03 från http://www.ap1.se/sv/Om-
AP1/ 
94 Första AP-fonden, Hur styrs AP1, 2007, hämtad 2011-05-03 från http://www.ap1.se/sv/Om-
AP1/Hur-styrs-AP1/ 
95 Första AP-fonden, Första AP-fonden – en engagerad ägare, 2011, hämtad 2011-05-03 
http://www.ap1.se/sv/Agarstyrning/ 
96 Första AP-fonden, Bolagsstyrning, 2011, hämtad 2011-05-03 från  
http://www.ap1.se/sv/Agarstyrning/Bolagsstyrning/ 
97 Första AP-fonden, PRI i praktiken, 2011, hämtad 2011-05-03 från 
http://www.ap1.se/sv/Agarstyrning/Arbetet-i-praktiken/PRI-i-praktiken/ 
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information visas dock endast i deras årsredovisningar. De deltar på alla svenska 

bolagsstämmor, samt utvalda utländska. De är även aktiva valberedningarna i de 

bolag de innehar tillräckligt inflytande. 

De har kontakt med styrelsen för att se att denna följer ägarnas agenda, däremot är 

de restriktiva med att lägga sig i strategiska beslut då de anser att detta är 

styrelsens uppgift. Är vi dock missnöjda med styrelsens arbete tvekar vi inte för 

att på bolagsstämman försöka byta delar av denna. När de anser att det kan 

behövas ingår de gärna samarbete med andra ägare och ingår för närvarande i ett 

samarbetsorgan beståendes av 14 institutionella investerare. De klargör dock att 

de är återhållsamma med stadigvarande samarbeten då dessa kan innebära att de 

måste följa andra regler ”flaggningsregeln”. 

På bolagsstämmorna utnyttjar de alla sina röster för att få igenom sina förslag. De 

har inga problem med att rösta emot styrelsens förslag, men ser gärna en dialog 

med styrelsen innan detta sker. På grund av höga kostnader är de restriktiva med 

att visa all dokumentation om röstning för offentligheten, men hänvisar till att 

delar av denna information rapporteras i årsredovisningen.
98

 

 

Folksam 

Folksam grundads 1925 genom en sammanslagning av 

brandförsäkringsföreningen och livförsäkringsbolaget folket, men det var inte 

förrän 1956 som KPA-pension skapades genom en sammanslagning av de tre 

dåvarande kommunförbunden
99

. 

På Folksams hemsida uttrycks tydligt en vilja att engagera sig aktivt i sina 

investeringsobjekt, vilket tar sig till utryck i bland annat olika samarbeten, aktiva 

åtaganden samt regelbundna dialoger med investeringsobjekten. Folksam har en 

regelbunden och uppföljande kontakt med sina 20 största investeringsobjekt samt 

                                                        
98 Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, Chef för kommunikation och ägarstyrning, telefonintervju 2011-
05-13  
99 Folksam, Historia, 2011-05-03 från http://jobba.folksam.se/attjobbahar/historia 
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de investeringsobjekt som anses tillhöra en högriskbransch. De är även aktiva i 

bolag där externa omständigheter på något sätt påverkat investeringsobjektet
100

. 

Folksam ingick 2009 ett samarbete med 14 andra institutionella investerare med 

syfte att påverka svenska bolag att sträva efter en långsiktig, ansvarstagande och 

värdeskapande relation. Folksam startade också 2008 Nordic Engagement 

Cooperation (NEC), ett nordiskt samarbetsorgan som syftar till att öka kontrollen i 

de nordiska bolagen via samarbete
101

. 

 

Sammanfattning av intervjun med Emilie Westholm 

Folksam har regelbunden kontakt med sina största investeringsobjekt samt de 

bolag som anses tillhöra en högriskbranch. De dokumenterar dessa möten och 

uppmanar även investeringsobjekten att vara transparanta. Denna information är 

dock inget de visar allmänheten då det skulle vara kostsamt och den framstå som 

krånglig. Folksam deltar på de stora svenska bolagsstämmorna samt i de bolag de 

har ett stor inflytande i, det vore dock för kostsamt att delta på alla. Även Folksam 

deltar i de valberedningar där de besitter tillräckligt stort inflytande i bolaget, men 

ger även input i de fall de inte har det. 

Folksam har kontakt med både styrelsen och ledningen i sina investeringsobjekt 

för att se att dessa strävar efter de utsatta målen. Dock är även de restriktiva med 

att ingripa i strategiska frågor och menar snarare att deras inflytande utövas vid 

oväntade externa händelser. Folksam ser även positivt på samarbete och deltar i 

dagens läge i två djupgående samarbeten, ett nordiskt och ett svenskt. De ser 

samarbete som ett alternativ då de själva inte kan påverka bolaget i en önskvärd 

riktning. På de bolagsstämmor Folksam deltar i använder de alla sina röster och 

tvekar inte att rösta mot förslag som de inte anser ligger i linjer med deras agenda.  

 

                                                        
100 Folksam, Ansvarsfullt ägande , hämtad 2011-05-03 från 
http://www.folksam.se/omoss/meranforsakring/ansvarsfulltagande/20storstainnehaven 
101 Folksam, Samarbete, hämtad 2011-05-03 från 
http://www.folksam.se/omoss/meranforsakring/ansvarsfulltagande/samarbeten 
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Skandia Liv 

Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till Skandia AB. Bolaget som grundades 

1873 till namnet Thule och är ett ömsesidigt verkande bolag. Detta innebär i kort 

att all vinst går tillbaka till pensionsspararna. 

I dag är Skandia Liv verksamma i Sverige, Norge och Danmark och har ett 

förvaltat kapital på 296 miljarder sek.
102

 För Skandia Livs fondverksamhet finns 

en tydlig policy förklarad på bolagets hemsida. Här beskrivs bland annat hur 

Skandia liv ska agera då investeringsobjekt inte uppfyller utsatta mål, vad 

fondverksamheten har för mål, kallelse till bolagsstämma, frågor beträffande 

valberedning och styrelsens sammansättning.
103

 Det övergripande målet med 

pensionssparandet är enligt ägarpolicyn att uppnå en långsiktigt hög avkastning på 

en riskjusterad nivå. Policyn säger vidare att Skandia Liv bör säkerställa de 

åtaganden de har tagit för spararnas intressen.
104

 

Sammanfattning av intervjun med Caroline af Ugglas 

Skandia Liv har regelbunden kontakt med de bolag de är stora ägare i och 

dokumentation förs under dessa möten, dock är denna ej för offentlighetens bruk 

då detta skulle innebära stora kostnader. Skandia Liv har en stor bolagsportfölj 

och kan därför inte delta på alla stämmor. För att kontrollera att bolagen sköts 

efter deras agenda sitter de dels i valberedningar, men de deltar, till skillnad från 

de andra pensionsfonder, även i investeringsobjektens styrelser. Dock pointeras att 

detta endast görs då de besitter expertkunskaper inom vissa områden.  

Även Skandia Liv är restriktiva med att ingripa i styrelsens arbete och menar att 

ägarnas uppgift snarare ligger i att utse denna. Däremot finns det tillfällen då de 

tydligt ingriper, t.ex. vid riktade emissioner som de starkt ogillar. Detta är även en 

fråga som kan få dem att söka efter samarbete med andra ägare. De deltar för 

närvarande i ett samarbete med de andra institutionella investerarna där frågor 

t.ex. frågor om nya regelverk och samarbeten i gemensamma bolag diskuteras. 

                                                        
102 Skandia, Årsredovisning 2010, Hämtad 2011-05-23 från 
http://www.skandia.se/hem/Global/Skandia%20Liv%20%C3%85rsredovisning%202010.pdf 
 
104 Skandia, Skandia Livs ägarpolicy, 2005, hämtad 2011-05-23 från 
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Skandia%20Liv/skandialiv_agarpolicy_200
51219.pdf  

http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Skandia%20Liv/skandialiv_agarpolicy_20051219.pdf
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Skandia%20Liv/skandialiv_agarpolicy_20051219.pdf
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På de bolagsstämmor de deltar på utnyttjar de alla sina röster. Ogillar de dock ett 

styrelseförslag försöker de lösa detta via dialoger innan bolagsstämman. I likhet 

med de andra pensionsfonderna anser också Skandia Liv att det är för kostsamt att 

för på ett noggrant sätt förklara sitt agerande. 

 

5. Vad forskning, organisationer och experter tycker... 

 

5.1 Om skillnader i svensk och brittisk Corporate Governance 

samt ägarstruktur. 

Det är viktigt att förstå att skillnaderna mellan hur aktiv roll en institutionell 

investerare kan ta är beroende av den bolagsstyrning och ägarstruktur som finns i 

landet. Trots att Sverige till stora delar närmar sig det Anglo-saxiska systemet
105

, 

finns det fortfarande stora skillnader som påverkar hur aktiv roll en institutionell 

investerare kan ta
106

.  

Lars Norden och Therese Strand vid Copehagen Business School talar om två 

markanta skillnader mellan det svenska och det Anglo-saxiska systemet: 

 För det första är Sverige ett av få länder där man har olika rösträtt på 

aktier. Som bekant skiljer vi i Sverige mellan A och B aktier där det inte är 

orimligt att en A aktie har samma röstvärde som 1000 B aktier
107

, detta 

innebär att ägande inte alltid är korrelerat med kontroll. Detta har i sin tur 

lett till att ägandet i Sverige i stor utsträckning har centraliserats i 

jämförelse med Storbritannien där ägandet ofta är decentraliserat. Detta är 

tydligt då många av Sveriges listade bolag styrs av olika affärssfärer
108

. 

Därför är det viktigt att det finns ett aktivt samarbete mellan mindre 

aktieägare för att kunna påverka investeringsobjektet. Kollegiet för svensk 

                                                        
105 Strand och Norden, s.28 
106 Strand och Norden, s.28 
107SOU 1995:44, Till statsråd Laila Freivalds, hämtad 2011-04-15 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/43/b27c0ef8.pdf s.179 
108 Strand och Norden, s.29 
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bolagsstyrning påpekar att skillnaderna mellan svensk och utländsk 

bolagsstyrning innebär skillnader för hur ägare agerar
109

. 

 Separationen mellan kontroll och ägande har i många länder lett till att 

huvudägarna bortser från minoriteternas intressen. Dock är det svårt att 

finna detta fenomen i Sverige, vilket kan härledas till det sociala 

ansvarstagen som många av huvudägarna känner
110

. Caroline af Ugglas 

påpekar att endast 38 bolag i Sverige inte har en aktiv huvudägare som tar 

på sig rollen som aktiv ägare
111

. 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning anser också att det finns skillnader på de 

svenska och det brittiska ägarsystemen. Medan det brittiska ägarsystemet har ett 

splittrat ägande finner man i Sverige ett fåtal stora ägare i bolagen. Detta har i 

Sverige lett till ett mycket aktivt ägande då de stora ägarna har ett särskilt intresse 

i sina investeringsobjekt
112

. 

Den svenska bolagsstyrningen skiljer sig även från det brittiska i andra 

hänseenden. I Storbritannien väljer styrelsen själva en nomineringskommitté som 

axlar rollen för valberedning, ett tvådelat system, ägare-styrelse/ledning. I Sverige 

har dock bolagen en ägardominerad valberedning, där de stora ägarna utser 

ledamöter i valberedningen, ett tredelat system, vilket innebär separation mellan 

ägare-styrelse-ledning 
113

. Trots att styrelsen i brittiska bolag också är styrda av 

ägarna är den stora skillnaden att ägandet i Storbritannien är decentraliserat. Detta 

får som effekt att direkt kontroll över styrelsen blir svårare att uppnå då samarbete 

hos de mindre ägarna krävs. I Sverige ger ägarstrukturen förutom större möjlighet 

att påverka styrelsens sammansättning, även större insikt i bolagen för storägarna. 

Som effekt av detta blir aktieägarförslag, vilket är en av de vanligaste metoderna 

för aktiv ägarstyrning i Storbritannien, extremt ovanliga i Sverige
114

. I Sverige är 

storägarna lojala mot sina investeringsobjekt och aktieägarna känner därför stor 

                                                        
109  Kollegiet för svensk bolagsstyrning, svensk kod för bolagsstyning, s.9  
110 Strand och Norden, s.9 
111 Caroline af Ugglas Invetseringsansvarig Skandia Liv, telefonsamtal den 23 maj 2011. 
112 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, svensk kod för bolagsstyrning s.9 
113 Caroline af Ugglas 
114 Norden och Strand, s.3 
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tillit till dem
115

. Ett bevis på detta är hur väl Sverige klarade sig ur finanskrisen i 

jämförelse med Storbritannien
116

. 

Även det faktum att storägarna kan inneha stor kontroll i förhållande till sitt 

ägande ses av många som något positivt. I betänkandet SOU 1988:38 kom man 

fram till att den typ av röstvärdeskillnad som existerar i Sverige inte bara gynnar 

svenskt näringsliv utan stimulerar även ett aktivt ägande
117

. På samma linje finner 

vi Kollegiet för svensk bolagsstyrning som menar att om en majoritet av 

styrelseledamöter kan väljas av den största ägaren innebär detta implicit att det 

aktiva ägarskapet ökar
118

. 

 

5.2 Om aktivt och passivt ägande? 

Aktivt ägande kan idag användas som konkurrensfördel på en marknad som blir 

allt mer konkurrensutsatt.
119

 Justitiedepartementet menar att den viktigaste 

funktionen för en aktiv ägare är möjligheten att välja en styrelse
120

. Denna 

synpunkt stärks även av SOU som i sitt betänkande 1995:44 framhäver vikten av 

ett aktivt ägarskap och att det är aktieägarna via bolagsstämman som ska ha den 

yttersta beslutsrätten i bolagen. Med detta i åtanke är det absolut nödvändigt att 

ägarna tar ett aktivt ansvar i sina investeringsobjekt
121

. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning anser att ett aktivt ägande är grundläggande 

för förnyelse och effektivitet. Det aktiva ägandet hos huvudägarna har motverkat 

den kortsiktiga investeringshorisont som många institutionella investerare har 

strävat efter
122

. 

LO menar att de institutionella investerarna väljer att investera i aktier och bolag 

där de kan kombinera en stor ägarandel med en liten kontroll. De kan på detta sätt 

undvika de kostnader som uppkommer vid aktivt engagemang, samtidigt som 

                                                        
115 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2010, s.32 
116 Caroline af Ugglas 
117SOU 1995:44, s.181  
118Kollegiet för svensk bolagsstyrning, svensk kod för bolagsstyrning s.11 
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120 SOU 1995:44, s.197 
121 SOU 1995:44, s.11 
122 Landsorganisationen, Ansiktslöst-Ansvarslöst, 2001, hämtad 2011-04-29 från 
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bolagen drivs av aktiva huvudägare. Att investera på detta sätt innebär att de 

institutionella investerarna kan låta de största ägarna engagera sig aktivt i bolaget, 

medan de själva kan sälja sina aktier om inte förväntad avkastning uppnås. Denna 

tendens kan tydligt ses i en undersökning gjord på ämnet där de institutionella 

ägarna har innehaft 42 % av ägandet i de största bolagen, samtidigt som de endast 

haft 15,4 % av rösterna
123

. 

Det finns dock inte bara de som förespråkar att institutionella investerare ska ta en 

aktiv ägarroll. Lars Otterbeck från Kollegiet för svensk bolagsstyrning menar att 

det finns två anledningar att helt avskaffa institutionella investerares rösträtt: 

”Den viktigaste skillnaden ligger i legitimiteten att utöva ägarmakt. 

Institutionerna har aldrig byggt verksamheter, deras enda ansvar är avkastningen 

på pensionsspararnas pengar” 

samt 

”… Den andra skillnaden gäller kompetens. Varför skulle anställda i fonder 

begripa hur man driver ett företag? Det är ju tillsatta för att placera pengar på 

marknaden.
124

” 

Storägarna i Sverige har uppvisat en strävan att aktivt engagera sig i sina 

investeringsobjekt, där har de institutionella investerarna haft svårt att hänga med. 

Detta beror till stora delar på att de institutionella investerarna endast är bundna 

till bolaget genom sitt aktieinnehav, vilket leder till att nyckeltal och index blir 

viktigare än produktion och kunskap om bolaget
125

. Dagens Industri gjorde 1999 

en undersökning som visade att investeringshorisonten minskat från sju till ett år 

under en tioårsperiod
126

. 

Leif Vindevåg menar att de institutionella investerarna ofta gömmer sig bakom sin 

ägarpolicy för att slippa ta ställning i viktiga frågor, vilket leder till att de 

institutionella investerarnas viktiga synpunkter och idéer aldrig uppmärksammas. 

Detta beror till stor del på att vi allt mer glider över i en Anglo-saxisk modell, där 
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de institutionella investerarna innehar små andelar i många bolag. Detta kan i sin 

tur leda till att de ofta har en kortsiktig investeringshorisont
127

. 

 

5.3 Om risken med kortsiktiga placeringar? 

De institutionella investerarna har beskyllts för sitt passiva ägande och sin 

korsiktiga placeringshorisont. Kritikerna menar att de institutionella investerare 

länge har haft ett kortsiktigt perspektiv, vilket inneburit att bolagen koncentrerat 

sig på kortsiktiga avkastningar framför långsiktiga värdeskapande 

investeringar.
128

 En bakomliggande orsak till de kortsiktiga 

placeringshorisonterna påstås vara tätare utvärderingar av institutionernas resultat, 

vilket i sin tur ökar pressen på fondförvaltarna. För att fonderna inte ska visa 

sämre resultat än jämförelseindex och därmed riskera ett försämrat förtroende hos 

spararna, tvingas bolagsledningarna att handla kortsiktigt.
129

 Detta tänk har 

föranlett en mentalitet bland företagen där investeringar endast sätts i förhållande 

till kvartalsrapporterna, ett så kallat ”quarter-to-quarter growth”. Lars-Erik 

Forsgårdh, tidigare VD för aktiespararna tillsammans med före detta 

kommunpolitikern och Metalls tidigare ordförande Göran Johnsson beskriver 

denna mentalitet: 

 

”Vi tycker oss se ett slags avkastningsstress i företagen där 

kvartalsboksluten tycks viktigare än den långsiktiga utvecklingen”. 130
 

 

Att bolagen tvingas till detta beror på att aktieägarna och institutionerna ofta 

förväntar sig en hög ”earnings per share”. Studier på området, gjorda i USA, 

visar på att av 400 ekonomichefer skulle 80 % prioritera höga kvartalsrapporter på 

bekostnad av nedskärningar i FoU, marknadsföring, underhåll och personal. 

Hälften av de tillfrågade skulle även skjuta fram eller avstå från olika projekt för 
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att visa resultat idag framför en långsiktig högre avkastning
131

.  Leif Vindevåg har 

även han kritiserat de institutionella ägarna för deras kortsiktiga 

placeringshorisont i DI 2011: 

’’De sitter kvar i bolagen så länge kursen går åt rätt håll, därefter 

säljer de sina aktier. Det gör att bolagen de investerar i blir alltmer 

ledningsstyrda’’.
132

 

 

5.4 Om hur koder fungerar och följs i verkligheten. 

Maasen (2004) menar på att frivilliga koder av typen ”comply or explain” är mer 

uppskattade av de finansiella marknaderna än lagliga regleringar, detta p.g.a. av 

dessa koders flexibilitet. MacNeil och Li (2006) menar dock att aktieägarna inte 

alltid tar den övervakande roll som krävs. Om koder av typen ”comply or explain” 

ska vara effektiva krävs att marknaden sanktionerar bolag som inte följer 

principen med ett lägre aktiepris. Om marknaden är effektiv och övervakande 

sjunker aktiepriset i takt med efterfrågan. Forskning som gjorts på området visar 

att mellan åren 1998-2004 har antalet som inte följt den brittiska corporate 

governance koden av typen ”comply or explain” sjunkit från ca 20 % till ca 12 % 

133
. Som beskrivs ovan beror valet mellan en ”comply or explain” kod eller en lag 

hur väl aktiemarknaden övervakar bolagen. Uppvisar marknaden en bristande 

övervakning av bolagen är det då fördelaktigt med lagligt skydd framför en 

kod
134

.  

Paul Munden säger i sin intervju att trots att Stewardsip Code endast existerat i ca 

nio månader är det många som redan rättat sig efter denna. Paul Munden menar 

vidare att detta dock kan bero på att de institutionella investerarna deltog i 

utformande av koden
135

.  

Att den svenska koden för bolagsstyrning är inkorporerad i de flesta svenska 

bolags ägarstyrning har till stora delar att göra med att den är obligatorisk för 
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svenska listade bolag. Kollegiet för svensk bolagsstyrning säger i sin årsrapport 

att 85 % av de börsnoterade bolagen följer koden. Av de 15 % som inte följer 

koden är det endast 70 % som har en, enligt kollegiet, giltig förklaring till varför 

de avsagt sig en princip
136

. Detta anser Caroline af Ugglas är lågt, men menar 

samtidigt på att det ligger i ägarnas intresse och ansvar att kräva bättre 

förklaringar från bolagen
137

. 

Per Lekvall menar dock att det finns en stor respekt bland svenska bolag gentemot 

sina ägare. Detta har resulterat i att bolag lättare accepterar nya koder och 

regleringar om dessa strävar efter att öka värdet för ägarna.
138

 Vad gäller koden 

för svensk bolagsstyrning används den av samtliga pensionsfonder vi har varit i 

kontakt med. Detta trots att den inte är bindande för institutionella investerare. 

Även Fondbolagens förenings riktlinjer följs av de tillfrågade pensionsfonderna. 

5.5 Om Stewardship Code 

Caroline af Ugglas menar att det inte finns några positiva effekter med att införa 

en svensk motsvarighet till Stewardship Code i svensk reglering. För det första 

skulle en sådan kod innebära nya kostnader för de institutionella investerarna, 

vilket i sin tur skulle minska deras lönsamhet och därmed även spararnas 

avkastning. Dessa kostnader innefattar olika typer av ”agentkostnader”, t.ex. att 

anställa mer personal och närvara vid fler stämmor och möten. Hon kan inte heller 

se någon som skulle tjäna på införandet av koden då svenska institutionella 

investerare redan har en långsiktig investeringshorisont
139

.  

Ossian Ekdahl, på första AP-fonden, menar att det kan finnas andra anledningar 

att införa en svensk motsvarighet till Stewardship Code i svensk reglering. I 

dagens läge kan det vara förvirrande för sparare att veta hur pensionsfonderna 

förhåller sig till sina investeringsobjekt, då pensionsfonderna idag följer ett flertal 

regleringar. Ossian Ekdahl menar att en kod som mer övergripande inkorporerar 

alla de föregående riktlinjerna skulle underlätta för både sparare och de 

institutionella investerarna
140

.  
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Emelie Westholm, Ossian Ekdahl och Caroline af Ugglas menar att det i Sverige 

nästan är konsensus att inkorporera nya internationella regler och 

rekommendationer. Caroline af Ugglas menar dock att det finns stora risker med 

detta, då regleringar ska komma internt:  

”Viktigare är det att någon kommer på något bra och så för man fram det som en 

”option” i alla fall att jobba på ett sätt. Och sen kan det komma en kod, men då 

har det gått ganska långt. Farligare är att tidigt komma in i det tänket med 

lagstiftningsväg. Man ska alltså inte importera ett tänk som egentligen inte är 

applicerbart på den marknad vi verkar efter”.
141

 

Caroline af Ugglas menar vidare att självregleringssystemet i Sverige fungerar 

mycket bra där en aktiv ägarpolicy implementerats. Hon säger också att det 

svenska systemet med valberedningar och ägarstruktur ger mer ”action” och äkta 

engagemang. En implementering av Stewardship Code skulle snarare leda till 

”show-off” där de institutionella investerarna endast uppfyller vissa krav utan 

kreativitet eller förmåga att vidareutvecklas
142

.  

Emelie Westholm säger i likhet med Caroline af Ugglas  att en svensk 

motsvarighet till Stewardship Code inte behövs i svensk reglering utan menar att 

de institutionella investerarna redan är aktiva i enlighet med Stewardship Code. 

Hon påpekar också om en ny kod ska tillämpas, ska den skapats på en 

internationell nivå, detta för att underlätta överskådlighet mellan länderna.
143

. 
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6. Analys/Diskussion 
I vår analys har vi valt att följa samma upplägg som i tidigare kapitel. Vi kommer 

därför att börja analysen med en diskussion om koder. I detta kapitel redogörs för 

vilka hinder som finns vid införandet av en ny kod i Sverige samt vilka faktorer 

som underlättar eller försvårar en sådan implementering. Efter detta följs avsnittet 

Svenska motsvarigheter till Stewardship Code där vi jämför Stewardship Code 

med de nuvarande svenska regleringarna för att finna likheter och skillnader 

mellan dessa. Målet är att se i vilken mån svensk reglering redan omfattar 

principerna i Stewardship Code. Efter detta redogör vi för vilka skillnader det 

finns mellan svensk och brittisk bolagsstyrning och ägarstruktur. Detta för att 

avgöra de bägge ländernas möjlighet att utöva aktivt ägande. Slutligen redogör vi 

hur aktiva eller passiva svenska institutionella investerare verkligen är, samt vilka 

omständigheter som påverkar deras val av aktivitet i investeringsobjekten.  

 

6.1 Corporate Codes i Sverige 

Vi börjar i analysdelen med en diskussion om koder. I det här avsnittet undersöker 

vi vilken relation vi i Sverige har till koder.  Detta för att föra ett resonemang som 

följer: om det hade införts en motsvarande svensk Stewardship Code i svensk 

reglering, hade kodens principer efterföljts av bolagen? Inte förrän vi har besvarat 

den frågan kan vi gå vidare i vår analys. Alltså undersöker vi om svenska bolag 

skulle följa en eventuell kod eller inte.  

Vi börjar med att titta på vad som talar emot att ett kodsystem hade skulle fungera 

i Sverige. Här utgår vi från Nestor Advisor bild 2 om hot mot koders fungerande 

och koders svagheter som presenterades i teorikapitlet. Vi tar också stöd i 

teorierna om ”comply or explain” 

En av de första förutsättningarna för att en kod ska fungera är att det finns en 

marknad som övervakar hur koden efterlevs. Om detta inte finns faller grundidén 

med användandet av en kod i Sverige. Varför ska de institutionella investerarna 
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följa en kod om marknaden inte är intresserade av att övervaka om den följs? Den 

andra förutsättningen för att koden ska fungera är att de svenska institutionella 

investerarna är seriösa i sitt arbete med koden. Detta innebär att de institutionella 

investerarna tar sitt ansvar i enlighet med koden genom att antingen följa den eller 

förklara varför man inte har gör detta. I årsrapporten från Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning framgick att 15 % av dem som valde att inte följa kodens principer 

var det endast 70 % av bolagen som angav en korrekt förklaring till varför de 

avvek från kodens riktlinjer. Detta skulle kunna vara ett resultat av att det finns få 

sanktioner riktade mot de bolag som väljer att varken följa eller förklara. Det kan 

också tyda på att marknaden inte är tillräckligt övervakande, eller att bolagen)inte 

respekterar koden. Detta kan i sin tur antingen vara ett resultat av att de har för 

liten insikt i hur bolagen sköter sig i enlighet med koden.  

 Enligt samtliga intervjuer med pensionsbolagen i uppsatsen har det framkommit 

att bolagen ser koderna som ett bra verktyg och att de agerar efter de principer 

som beskrivs i dessa. Den sistnämnda orsaken bör inte ses som ett hot för att 

koden ska fungera i Sverige då samtliga pensionsbolag som intervjuats i 

uppsatsen är transparanta. 

 Detta är tydligt då de intervjuade pensionsbolagen har tydligt utformade 

ägarpolicys där de beskriver, förutom förhållandet till koder, bolagets 

placeringsstrategier, informationsfrågor, aktivitet på bolagsstämmor och 

valberedningar. Ägarpolicyn finns tillgängliga på bolagens hemsidor, 

årsredovisningarna och i pressmeddelanden. Vidare menar både Folksam och 

första AP-fonden att information beträffande kontakten mellan pensionsbolagen 

och investeringsobjekten finns tillgängliga för spararna, vilket ger spararna och 

marknaden en möjlighet att få insikt i hur bolaget sköts och ökar därmed 

transparensen. 

Vidare menar både Per Lekvall och Caroline af Ugglas att det inte är i bristen av 

respekt mot koder som problematiken ligger. Tvärtom menar Per Lekvall att det 

finns en stort förtroende för koder, då svenska bolag hyser respekt för sina ägare 

och gärna implementerar koder, om dessa har möjlighet att gynna trovärdigheten 

hos bolagen gentemot sina ägare. Problematiken med ”explain” menar Caroline af 

Ugglas snarare beror på att ägarna är för passiva i sitt agerande och i sina krav på 
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bolagen. Både Per Lekvall och Caroline af Ugglas anser dessutom att svenska 

bolag har väldigt lätt att anpassa sig och acceptera nya regleringar, vilket talar för 

att en kod motsvarande Stewardship Code hade följts om den hade 

implementerats. 

En annan anledning till varför marknaden inte är övervakande skulle kan bero på 

att spararna inte bryr sig ifall om bolaget följer koder eller inte. Detta skulle kunna 

förklaras utifrån S. Arcot et als teori, i vilken de menar att de bolag som generar 

avkastning inte blir lika pressade av att följa koder som bolag som inte presterar 

lika bra. Detta skulle innebära att ett flertal av de bolag som varken följer eller 

förklarar sitt agerande i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning har hög 

avkastning. De behöver därmed varken följa eller förklara sin aktivitet.  

I Sverige har vi en tradition att använda koder för att komplettera den lagstiftning 

som finns tillgänglig. Koder har i Sverige använts till hjälp att vägleda och 

uppmuntra institutionella investerare. Exempel på detta är svensk kod för 

bolagsstyrning, 2005, och koden för svenska fondbolag, 2004. Denna utveckling 

visar att vi i Sverige har en god inställning till koder, varför vi kan anta att en 

eventuell ny kod som reglerar institutionella ägare i Sverige skulle efterföljas och 

fungera. Att 85 % av bolagen som arbetar efter principerna svensk kod för 

bolagsstyrning valde att följa koden är ett tydligt tecken på att koder fungerar i 

Sverige och att svenska bolag har en seriös inställning till denna typ av reglering. 

Vid en diskussion om huruvida en svensk motsvarighet till Stewardship Code kan 

implementeras i den svenska regleringen, är det därför inte tanken om en ny kod 

skall ses som ett hinder, utan det är snarare en fråga om innehållet i koden behövs 

eller inte. 

 

6.2 Svenska motsvarigheter till Stewardship Code 

I dagsläget finns ingen direkt motsvarighet till en Stewardship Code i Sverige. 

Istället använder svenska institutioner flera olika regleringar. Därmed inte sagt att 

principerna i Stewardship Code inte redan tillämpas i Sverige. Tvärtom finns det 

idag stora likheter mellan vad som beskrivs i kodens principer och svensk 

reglering. Vi kommer nedan att diskutera skillnaderna och likheterna mellan 
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svensk reglering och Stewardship Code för att se om det finns utrymme för 

kodens principer i svensk reglering. 

 Aktiebolagslagen och aktiebolagsrätten ses som ett fundament för hur alla 

aktieägare, då även institutionella investerare, ska agera. Vid sidan av dessa lagar 

används svensk kod för bolagsstyrning som komplement. Vid samtliga intervjuer 

med pensionsbolagen uppgavs det att bolagen använde svensk kod för svensk 

bolagsstyrning där lagen inte räckte till. Detta trots att ingen av de intervjuade 

bolagen är noterade på OMX Stockholm eller NGM Equity.  

Vid en jämförelse mellan Stewardship Code och svensk kod för bolagsstyrning 

fann vi vissa likheter. Svensk kod för bolagsstyrning verkar för att höja 

standarden hos de svenska bolagen genom att bland annat uppmuntra ägarna till 

ett mer aktivt arbete i sina investeringsobjekt. Denna princip delas med 

Stewardship Code. Däremot skiljer sig koderna åt då Stewardship tar sikte på att 

uppmana de institutionella investerarna till långsiktiga relationer. Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning fokuserar inte på investeringshorisonten utan syftar till att 

skapa värde för investerarna oavsett om investeringsperspektiven är kortsiktiga 

eller långsiktiga.  

För de institutionella investerarna finner vi dock de största likheterna med 

Stewardship Code i Fondbolagens förenings båda instrument svensk kod för 

fondbolag och riktlinjer för fondbolagens ägarutövande. Till skillnad från 

Kollegiet för svensk kod av bolagsstyrning lyfter svensk kod för fondbolag fram 

och uppmuntrar långsiktiga investeringar. I Stewardship Code beskrivs 

långsiktigheten i kodens övergripande syfte: 

”The Stewardship Code aims to enhance the quality of engagement between 

institutional investors and companies to help long-term returns to shareholders 

and the efficient exercise of governance responsibilities”. 

I stora drag kan man se Stewardship Code som en kod som reglerar frågor om hur 

investeringarna ska övervakas, när ”voice” ska utövas i investeringsobjekten och 

hur institutionerna ska offentligöra sitt arbete och således öka transparensen. Även 

här finns det likheter mellan Stewardship Code och Fondbolagens båda instrument 

beträffande röstning i bolagsstämmor och transparens. I svensk kod för fondbolag 

uppmanas de institutionella ägarna att tydligt visa hur de har använt sin rösträtt i 
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sina investeringsobjekt, vilket stämmer överens med Stewardship Code. Vidare 

rekommenderar Fondbolagens förening de institutionella investerarna att utöva 

sitt ägande i spararnas gemensamma intresse genom att fastställa och 

offentliggöra en tydlig ägarstyrningspolicy. Ägarpolicyn ska vara lättillgänglig för 

sparare och andra intressenter.  Detta arbete ökar transparensen för bolagen och är 

i linje med vad som beskrivs i Stewardship Codes principer ett och fyra.  

Enligt princip tre i Stewardship Code ska institutionella investerare ’’noga 

övervakas och kontrolleras för att avgöra när det är nödvändigt att inleda en 

aktiv dialog med styrelsen. Denna övervakning/kontroll ska ske regelbundet för 

att vara tydlig i sin kommunikation och för att bedöma om effektivitet uppnås i 

bolaget…’’. Anvisningarna i denna princip är relativt detaljerade och öppnar upp 

för frågor som; är det rimligt för de institutionella investerarna att lägga ner så 

mycket arbete på att bevaka sina investeringsobjekt oavsett storleken på 

investeringen. Denna princip skiljer sig från svensk reglering där övervakandet av 

investeringsobjekten inte beskrivs så detaljerat som i Stewardship Code. Detta i 

sin tur ger utrymme till egna tolkningar hur de svenska institutionella investerarna 

ska övervaka sina sparares intressen. 

En stor skillnad mellan Fondbolagens förenings kod för svenska fondbolag och 

Stewardship Code är dock utformandet av principerna. Stewardship Code är som 

nämnts tidigare diffusare utformad. Detta då det övergripande syftet med koden är 

att skapa en modell som de institutionella investerarna ska följa snarare än 

enskilda principer. Detta är näst till oundvikligt då de sju principerna går samman. 

Fondbolagens förenings principer är varje enskild princip tydligare utformad. Den 

är mer omfattande än Stewardship Code och innehåller fler principer. Det är också 

möjligt att följa flera enskilda koder utan att behöva följa hela koden. Därmed det 

som institutionell investerare vara lättare att veta när man uppfyllt kraven i kod för 

svenska fondbolag.  

Sammanfattningsvis, som vi har sett ovan är det tydligt att likheterna mellan 

Stewardship Code och svensk reglering är stora. Framförallt när vi jämför 

Fondbolagens förenings båda instrument och den brittiska koden. Båda koderna 

innehåller till stor del samma principer. Trots att många av principerna 

överensstämmer eller överlappar varandra finns det skillnader koderna emellan. 
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Vi fann att den viktigaste skillnaden är att principerna i Stewardship Code är 

tydligt sammanhängande och att det är svårt att använda en enskild princip utan 

att träda in på en annan. Stewardship Code fungerar därför mer som en enhetlig 

kod i jämförelse med de svenska koderna. Stewardship Code fokuserar även mer 

på ”explain”. 

 

6.3 Corporate Governance 

Efter finanskrisen kände FRC i Storbritannien ett behov av att upprätta en kod för 

hur de institutionella investerarna skulle agera och då i synnerhet hur engagerade 

de skulle vara i sina investeringsobjekt. Ägandet i de brittiska bolagen var 

decentraliserat och många små ägare saknade incitament eller vilja att engagera 

sig aktivt. I motsats till Storbritannien klarade Sverige finanskrisen bra, vilket 

man till stora delar kan tacka den ägarkultur som finns i Sverige. I större delen av 

de svenska bolagen finner man en huvudägare, med både incitament och vilja att 

engagera sig aktivt. Kontrollen i Sverige sträcker sig från deltagande i 

valberedningar till att hjälpa styrelsen och bolaget i andra situationer, samt aktiv 

röstning på bolagsstämmor. För att kunna besvara syftet måste man först reda ut 

hur dessa skillnader kan komma att påverka behovet och möjligheten av en 

implementering av en svensk motsats till Stewardship Code i svensk reglering. 

Svenska bolag har till skillnad från bolag i stora delar av världen en mycket 

centraliserad ägarstruktur, vilket innebär att svenska bolag till stora delar är 

kontrollerade av en och samma ägare. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan 

att äga och att kontrollera ett bolag i Sverige. Då vårt aktiesystem bygger på olika 

rösträtt kan man med en mindre antal aktier inneha en stor kontroll. Den historiska 

synen på ägande har i Sverige fokuserats på olika affärssfärer där taktiska köp 

givigt dessa stor kontroll. Denna typ av kontroll i bolagen underlättar även för 

informellt aktivt engagemang. Ett engagemang som sker i en dialog mellan ägare 

och bolag. Denna dialog är svårare att få till stånd i Storbritannien då ägarna är 

mindre och decentraliserade. Till skillnad från andra länder där liknande 

ägarstruktur identifierats kan Sverige stoltsera med ett minimalt utnyttjande av 

minoritetsägarna. Detta har även gått hand i hand med affärssfärernas tydliga 

förklaring av sitt ägarskap och hur de hanterar sina investeringsobjekt. Det är även 
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få av de stora svenska bolagen som inte har en dominerande ägare, vilka uppvisar 

stort engagemang i sina investeringsobjekt. Denna typ av ägardominans fungerar 

inte endast vid röstning på bolagsstämmor utan möjliggör även en regelbunden 

kontakt mellan ägare och bolag. Dock kan man ställa sig frågan om detta 

engagemang från de stora ägarna ökar sannolikheten att mindre ägare, i vårt fall 

pensionsfonder, ur en rationell synpunkt skulle bli s.k. ”free-riders”. Detta skulle 

då innebära att de, samtidigt som de är ägare av ett aktivt styrt bolag, slipper 

betala agentkostnader. Vi kan dock i vår empiri se att så inte är fallet, då de 

svenska pensionsfonderna även de är mycket aktiva i bolagen.  

En annan väsentlig skillnad mellan Storbritannien och Sverige är 

valberedningarnas utformning. I Sverige är det ägarna, via representanter i 

valberedningen som utser styrelsen. I Storbritannien är det styrelsens ledamöter 

som utser en nomineringskommitté. De brittiska bolagen blir då mer självstyrande 

i den bemärkelsen att de, om inte ägarna rösta emot på bolagsstämman, kan välja 

sina egna företrädare för styrelsen.  Att påverka den sistnämnda typen av styrelse 

är både svårare och mer kostsamt för ägarna. Detta kan få till följd att 

incitamenten för ett aktivt engagemang i bolaget minskar. För att förändra 

styrelsens sammansättning och erhålla större kontroll i bolaget krävs det därför att 

de decentraliserade ägarna samarbetar. Detta kan vara en av de orsaker som 

föranlett att Stewardship Code innehåller en princip om samarbete med andra 

ägare. I och med trepartssytemet har denna problematik aldrig existerat i Sverige. 

De starka ägarna har alltid styrt valberedningarna, men också till stora delar 

lyssnat på sina minoritetsägare. Att de stora ägarna väljer in egna representanter 

kan endast ses som positivt för ett aktivt engagemang och systemet främjar 

därmed detta aktiva engagemang i större utsträckning än det brittiska. 

 

Vid en jämförelse mellan det brittiska och det svenska systemet syns tydliga 

skillnader i framförallt ägarstrukturer och utformandet av valberedningen. Dessa 

skillnader har stort inflytande på möjligheterna för ägarna att aktivt engagera sig i 

bolagen. Det är tydligt att det svenska systemet gynnar ett aktivt engagemang, 

dels genom den centraliserade kontrollen, skillnader i röstvärde på aktierna samt 

utformandet av valberedningen. 
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6.4 Är Svenska institutionella investerare aktiva eller passiva? 

Det faktum att vår tolkning av aktivt engagemang till stora delar bygger på 

Stewardship Code underlättar en jämförelse. Vi har av denna anledning valt att 

utforma denna del av analysen efter liknande mall som i Stewardship Code för att 

underlätta för läsaren. Vi kommer att använda oss av teorier om aktiv och passivt 

ägande samt agentteorin och stewardshipteorin för att besvara om de svenska 

institutionella investerarna kan anses vara aktiva eller passiva i sitt engagemang. 

Svenska pensionsfonder har en genomgående kontroll i sina investeringsobjekt. 

De har regelbunden kontakt med bolagen för att säkerställa att pensionsfondernas 

avkastningsmål uppnås. Vid eventuella externa oförutsedda händelser kan det 

även bli aktuellt med dialoger anser Folksam. Pensionsfonderna för även 

dokumentation under samtalen med bolagen, vilken senare övergripande redovisas 

i t.ex. årsrapport och vid förfrågan. Detta menar pensionsfonderna ökar 

transparensen och förtroendet för dem. Denna typ av informella engagemang är 

viktigt ur flera aspekter. För det första minskar informationsasymmetrin mellan 

ägarna och investeringsobjektet. För det andra kan de genom dessa möten bidra 

med kunskap och samtidigt säkerställa att styrelsen och ledningen strävar efter att 

uppfylla deras mål. Det bör dock poängteras att informationsasymmetrin i 

Sverige, tack vara sin utbredda transparens, torde vara relativt liten.  

Vidare är svenska pensionsfonder även aktiva i sitt formella engagemang. De 

pensionsfonder vi har talat med har alla ett högt deltagande på bolagsstämmorna. 

De infinner sig i princip på alla stora svenska bolagsstämmor och använder då 

aktivt sin ”voice”. Avgörande för vilka bolagsstämmor de deltar i är storleken på 

bolaget, storleken på deras investering och när viktiga frågor berörs. De deltar 

också på bolagsstämmor utomlands. Alla pensionsfonder vi varit i kontakt med 

menar att de väljer att inte delta i alla bolagsstämmor då detta vore för kostsamt, 

en agentkostnad, och att denna kostnad riskerade att bli högre än vinsten av att 

delta i röstningen. I de stämmor de deltar i använder de alla sina röster och ingen 

av de vi talat med säger sig ha problem att rösta emot styrelsen. 

Som vi tagit upp tidigare har Sverige ett aktivt valberedningssystem där de stora 

ägarna får utse sina representanter i valberedningen. Då bolagsstrukturen skiljer 

sig åt i Storbritannien finns ingen sådan princip i Stewardship Code, men då 
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valberedningarna är ett viktigt instrument för aktiv styrning anser vi det viktigt att 

belysa pensionsfondernas deltagande i denna. Teorin menar att ett tecken på aktivt 

engagemang är att ägarna utser nya styrelsemedlemmar, antingen som 

utomstående experter eller representanter för ägarna. Som vi beskrivit innan har 

Sverige en kultur av starka huvudägare som väljer in sina representanter i 

styrelsen. Det är endast genom den senaste tidens tillväxt bland pensionsfonder 

som dessa har fått möjligt att välja representanter till valberedning och styrelse De 

pensionsfonder vi har varit i kontakt med är alla aktiva i valberedningarna i de 

bolag de har tillräckligt stor kontroll i. De har också kontakt med 

valberedningarna i de bolag de har lite kontroll i för att framföra sina åsikter och 

framtidsplaner för bolaget. Endast Skandia Liv tillsätter styrelsemedlemmar från 

deras interna personal. Caroline af Ugglas sitter för närvarande i två styrelser, men 

poängterar att enda anledningen till att de tillsätter intern personal är att de anses 

vara experter inom något område.  

De pensionsfonder vi har varit i kontakt med är alla medlemmar i 

samarbetsorganisationer eller har kortvariga samarbeten med andra ägare. Det 

finns i Sverige ett samarbete mellan 14 olika institutionella investerare där frågor 

och regleringar diskuteras. Denna organisation underlättar även för samarbete vid 

röstning o.s.v. Överlag finns det inga kriterier för när dessa samarbeten kan anses 

lämpliga, men de olika pensionsfonderna har dock frågor de är mer eller mindre 

intresserade av, t.ex. riktade emissioner. Det finns i Sverige därmed en öppenhet 

och ett forum för samarbete mellan de institutionella investerarna  

Då de svenska institutionella investerarna ibland besitter lite ägande, och framför 

allt lite kontroll, blir incitamenten för ett aktivt engagemang små. Då ett aktivt 

engagemang alltid medför agentkostnader måste de institutionella investerarna i 

varje enskild situation avgöra om vinningen av att vara aktiv är större än 

kostnaden . Detta leder till att de institutionella investerarna ibland tjänar på att 

vara ”free riders”, d.v.s. att agera passivt i sina investeringsobjekt, då andra ägare 

agerar aktivt. Denna mentalitet står i klar kontrast till både Stewardship Code samt 

agentteorin, där båda dessa förespråkar ett aktivt engagemang i bolagen. Att via 

koder välja ut en ägarkategori som ska axla kostnaden för detta aktiva 

engagemang anser många vara fel, och i vissa fall inte ekonomiskt försvarbart. De 

pensionsfonder vi talat med har alla ett brett ägande i många olika bolag. Att 
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uppvisa ett aktivt engagemang blir därför extremt kostsamt. Caroline af Ugglas 

menar att de institutionella investerarna blir direkta förlorare av en liknande kod 

då de t.ex. behöver anställa mer människor för att upprätthålla ett aktivt 

engagemang. Storleken på ägandet i investeringsobjektet blir därför mycket 

viktigt när de institutionella investerarna ska bedöma vilken position de ska ta. 

Stewardship Code är till skillnad från de svenska regleringarna hårdare vad det 

gäller företagens ”explain”. Det har via intervjuer framkommit att en för tydlig 

”explain” i alla sammanhang är mycket kostsamt för pensionsfonderna. 

Pensionsfonderna måste i dessa fall, enligt Stewardship Code, ta en passivare 

ställning. Detta kan tänkas inskränka på transparens i svenska bolag.  Vi anser 

dock att pensionsfonder, via sina årsredovisningar, ägarpolicys och websidor 

tydligt visar deras ståndpunkter i ägarfrågor. Agentkostnaden blir därför i många 

fall avgörande för om pensionsfonderna ska agera aktivt eller ta en mer passiv 

position.  

Vi har i detta kapitel redogjort för vilken roll svenska institutionella investerare, i 

vårt fall pensionsfonderna, tar i sina investeringsobjekt. Vi har funnit att de i 

enlighet med Stewardship Code kan anses vara mycket aktiva i sitt engagemang. 

Dock finns det förutsättningar som påverkar deras position i bolagen, där den 

främsta är de kostnader som uppstår, agentkostnader, med att agera aktivt enligt 

Stewardship Code och agentteorin. Dessa kostnader måste alltid sättas i relation 

till den värdeökning de kan skapa, vilket innebär att ett aktivt engagemang inte 

alltid är optimalt. 

 

6.5 Sammanfattning av analys 

Vi har i föregående kapitel redogjort för vilka omständigheter som påverkar om 

en svensk motsvarighet till Stewardship Code kan implementeras i svensk 

reglering, samt om en sådan kod kan behövs.  

För det första kom vi fram till att det i Sverige finns en övergripande god relation 

till koder. Detta innebär att de institutionella investerarna respekterar och följer de 

principer som finns i nuvarande svenska ”comply or explain” koder. Detta leder 
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oss till att tro att en svensk motsvarighet till Stewardship Code hade efterlevts i 

Sverige. 

För det andra kom vi fram till att svensk reglering redan täcker stora delar av de 

principer som Stewardship Code innefattas av. Den största skillnaden är att 

Stewardship Code till skillnad från de svenska koderna är mer enhetlig och därför 

blir det svårare att tillämpa principer enskilt. Den brittiska koden tar även starkare 

fokus på principen ”explain”. Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan 

Stewardship Code och de svenska regleringarna mycket små, vilket får oss att tro 

att det inte finns ett behov av en sådan kod i Sverige. 

Vi fann i vår jämförelse av svensk och brittisk corporate governance stora 

skillnader. Dessa innefattade bl.a. ägarstrukturen och valberedningarna. På grund 

av dessa skillnader anser vi att det är svårare att utöva ett aktivt ägande i 

investeringsobjekten i Storbritannien vilket förklarar varför britterna är först med 

att utforma en Stewardship Code. Även detta faktum leder oss att tro att en svensk 

motsvarighet till Stewardship Code inte kommer att behöva appliceras i svensk 

reglering. 

I vår analys av svenska institutionella investerares aktiva eller passiva 

engagemang i sina investeringsobjekt fann vi att de svenska institutionella 

investerarna var aktiva i enlighet med Stewardship Code. I dagens läge har de 

svenska pensionsfonderna implementerat en ägarpolicy som till det närmaste är 

identisk med Stewardship Code. I vissa fall avviker de dock från den brittiska 

koden, rörandes t.ex. ”explain” då detta kan innebära allt för höga agentkostnader. 

Svenska institutionella investerare är dessutom mer aktiva än vad det brittiska 

kodförslaget föreslår beträffande t.ex. engagemang i valberedningar. 

 

 

 

 



 65 

7. Slutsats 
Under de förutsättningar vi redogjort för anser vi att det inte är lämpligt att införa 

en svensk motsvarighet till Stewardship Code i svensk reglering. Vi tror att 

implementerandet av en motsvarande svensk kod kan medföra mer problem än 

möjligheter. Denna slutsats grundar vi på ett flertal faktorer som presenteras ovan. 

För det första har vi i Sverige i många hänseenden ett mer utvecklat aktivt 

engagemang bland de institutionella investerarna än i Storbritannien. En svensk 

motsvarighet till Stewardship Code skulle, även om den accepterades och 

användes, tillföra ytterst lite. För det andra har vi en kultur i Sverige av att ”best-

practice” skapas och formas inom bolagen istället för av en organisation. Att på 

detta sätt implementera en kod som, trots att den kan bli anpassad till svenska 

omständigheter, är skapad under andra förutsättningar motsäger helt det system av 

”best-practise” vi har i Sverige. För det tredje finns det tillit till svenska 

huvudägare och till de institutionella investerare i Sverige, något som saknas i 

Storbritannien. Detta kan förklaras utifrån att det finns en transparens bland 

bolagen, vilket har ökat trovärdigheten hos svenska bolag. Denna transparens har 

till stor del saknats i Storbritannien varför Stewardship Code lagt stor fokus på 

”explain”. Denna principfasta ”explain” skulle i Sverige endast leda till högre 

kostnader för de institutionella investerarna, i form av agentkostnader, och därmed 

lägre avkastning för investerarna. Vi anser dock att Stewardship Code till sin 

utformning har ett upplägg som svenska regleringar och riktlinjer saknar. Den 

brittiska koden är utformad som en mer övergripande modell, något som 

underlättar när man vill ändra en mentalitet hos de institutionella investerarna.  

Av ovanstående resonemang anser vi inte att man i dagsläget bör implementera en 

svensk motsvarighet av Stewardship Code i svensk reglering. Det kan däremot 

vara lämpligt att se över de nuvarande svenska koderna för att få dem att i sitt 

utformade vara mer inspirerande.  
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9. Bilagor 
 

 

10.1 Intervjuer 
 

Per Lekvall 

Vad fyller Er roll för syfte? 

Vad är positivt och negativt med koder och varför tillämpa detta? 

Hur efterlevs Er kod i Sverige? 

Hur bra ”Explain” har de företag som inte följer Era regleringar? 

Finns det någon laglig verkan, eller krav på företagen? 

Hur resonerar ni i kollegiet angående koden? 

Kommer det komma en Stewardship Code till Sverige? 

Är svensk kod av bolagsstyning en Code of Conduct? 

 

Paul Munden 

1) What happens if a company decides not to follow the code, or "explain", is 

there any chance the code can be legally binding? 

2) Have there been a clear change in the way institutional investors interact with 

their investee companies?, in the sense of activism through the Stewardship Code? 

3) How have the response from the institutional investors been?, have they felt a 

need for this typ of Code? 

4) Would you overall say that Stewardship Code is useful or just a model for the 

institutional investors to neglect? 

 

Pensionsfonderna 

 

1) Övervakning av sina investeringsobjekt. 

a) Förekommer det regelbundna dialoger med företagen för att garantera de mål 

som ni sätter uppfylls, hur ofta i så fall?? 

b) Har ni tydligt dokumenterat vad som sägs på dessa möten? 

c) Deltar ni i alla bolagsstämmer, majoritet? 
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d) Hur ser ni till att styrelsen är kompentent och kan styra företaget på ett effektivt 

sätt? 

 

2) Upprätta tydliga linjer för hur de kommer agera som en metod för att 

säkerställa och höja värdet för aktieägarna 

a) Har ni upprättat under vilka förhållanden ni kommer ingripa i styrelsens arbete, 

och visas dessa offentligt? 

b) Gör ni aktiva beslut i frågor som rör t.ex. strategier och styrning? 

c) Görs dessa beslut utanför bolagsstämmorna också? 

d) Om ingripandet ej får gehör inom företaget, kan ni då tänka er ett allmänt 

utspel(media)? 

 

3) Vara villiga att ingå samarbete med andra investerare när detta kan anses 

lämplig 

a) Kan ni om det skulle anses lämpligt ingå samarbete med andra ägare? 

b) Hur skulle detta samarbete kunna se ut och vilket djup kan det tänkas ta? 

c) Vid vilka situationer anser ni att ett samarbete kan vara lämpligt? 

 

4) Ha en tydlig policy på röstning och sitt avsägande av röstning. 

a) Utnyttjar ni alla era röster vid röstningar på bolagsstämmor? 

b) Om ni ej delar styrelsens åsikter, röstar ni då emot dem? 

c) Om ni av någon anledning ej väljer att delta i röstningen, berättar ni varför? 

 

5) Övriga frågor 

a) Använder ni Er av svensk kod för bolagsstyrning trots att ni är ett onoterat 

bolag?, fondföreningen. 

c) Vad tycker ni generellt om Stewardship Code?, finns det ett behov av koden? 

d) Anser ni att det idag finns liknande regleringar eller rekommendationer i 

svensk lagstiftning? 

Om Stewardship Code hade införts i Sverige vilka tror du hade vunnit/förlorat på 

en sådan kod? 
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Finns det någon risk att ytterligare reglering för institutionella ägare innebär att 

marknaden/börsen blir mer olikvid i framtiden? Vilka effekter får i så fall detta 

inom svenskt näringsliv?  

 

 

Behövs det en svensk Stewardship Code? 

 

Vi har Sverige tidigare erfarenhet av att nya regleringar inom Corporate 

Governance i USA och Storbritannien  implementeras på svensk marknad tror du 

så även är fallet med Stewardship Code? 

 

Av de som från säger sig koden, tycker du det är bra eller dåligt att 70%  har bra 

”explain”? 

 

Stewardship code lösare reglering, tror du att det påverkar om svenska bolag följer 

koden mer ller mindre. 

 

För och Nackdelar med stewardship code i sverige? 

 

Anser du att de svenska institutionella investerana agerar aktivt i enlighet med vad 

som sägs i koden? 


