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Förord

denna bok,  för fattad  av ekonomijournalisten Torun Nilsson, 

är en sammanfattning och kommentar av en serie föreläsningar och 

samtal på sns under åren 2012–2015 inom ramen för mötesplatsen 

sns Corporate Governance Roundtable.

Den djupa globala finanskrisen som briserade efter Lehman-

kraschen 2008 fick medborgare och politiker världen över att ställa 

grundläggande frågor om det kapitalistiska systemets sätt att fungera. 

Regelverket för bolagsstyrning, corporate governance, hamnade under 

lupp. Det hävdades att grundorsaken till krisen var en inneboende 

skadlig kortsiktighet i de moderna finansmarknadernas anonyma och 

indexfokuserade institutionella ägande. 

Resultatet blev en våg av nya regleringar av bolagsstyrning, inte 

minst från eu. Från svenskt håll pekade många på risken att de nya 

trubbiga eu-reglerna skulle undergräva den nordiska modellen för 

bolagsstyrning, en modell som ger starka verktyg för ägare att utöva 

en aktiv och långsiktig ägarroll – vilket många menar bidragit till att 

skapa en gynnsam miljö för framväxten av internationellt ledande 

företag. 

sns Corporate Governance Roundtable syftade till att ge ett in-

ternationellt perspektiv på den svenska debatten om bolagsstyrning 

och de nya regleringar som var under införande. Vi bjöd in några av 

världens ledande forskare och experter på området. I samtalen deltog 

företrädare för svenska storägare, företagsledare, politiker, myndig-

hetsföreträdare och de tjänstemän i Regeringskansliet som arbetar 

med bolagsstyrningsfrågor. 
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Projektet har också omfattat utgivningen av fem studier om 

 aktuella bolagsstyrningsfrågor: Styrelsearbete i bolag med olika ägarformer 

av professor Per Strömberg, Revisorers skadeståndsansvar i framtiden av 

adjungerad professor Carl Svernlöv, vd:s ersättningar – när ägaren själv 

får välja av forskarna Henrik Cronqvist och Rüdiger Fahlenbrach, 

Könsbalans leder till mer engagerad styrelse av professor Karin Thorburn 

och The Nordic Corporate Governance Model. Boken författades av ledande 

experter på bolagsstyrning i Sverige, Norge, Danmark och Finland 

under ledning av redaktören Per Lekvall. Samtliga dessa studier finns 

att ladda ner på sns hemsida www.sns.se.

Projektet har kunnat genomföras tack vare finansiella bidrag 

från ab Segulah, Alecta, Altor Equity Partners, Bonnier, Bure Equity, 

Cevian Capital, eqt, far, Fjärde ap-fonden, Folksam, Första ap-

fonden, Industrivärden, Investor, kpmg, Litorina, Länsförsäkringar, 

Nasdaq omx, Ratos, Roschier, Sjunde ap-fonden och Tredje ap-

fonden. Forskningsstudien om styrelsearbete i olika ägarformer finan-

sierades av Nasdaq omx Nordic Foundation.

Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla som medver-

kat i programmets samtal och diskussioner. Jag vill också tacka Ilinca 

Benson som varit forskningsledare för de studier som tagits fram 

inom ramen för projektet och bidragit till projektets start och genom-

förande. 

För texterna i denna bok svarar författaren. sns som organisa-

tion tar inte ställning till innehåll och slutsatser. 

Stockholm i januari 2016

per nill a k lein, vice vd, sns
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Inledning

när sns vice vd  Pernilla Klein försommaren 2012 frågade 

om jag ville dokumentera sns kommande samtalsserie om corporate 

governance tackade jag omgående ja. Mitt intresse för ägande väcktes 

redan på 1980-talet när jag som relativt färsk civilekonom började 

arbeta som ekonomijournalist på tidningen Affärsvärlden, fast då talade 

man om makt, inte om ägande. Men det var på 1990-talet som jag 

på allvar började fördjupa mig i följderna av de stora förändringar 

som kom efter avregleringen av den svenska kapitalmarknaden 

och det ökade fondsparandet, först i reportage i Affärsvärlden 

om maktförskjutningen mellan gamla och nya ägare, senare i 

böckerna Makten över Ericsson (Ekerlids 2002) och När Sverige sålde 

Nobelprisindustrin (sns Förlag 2010). Sedan 2011 medarbetar jag vid 

sidan av författande i Dagens Industri.

Mitt uppdrag åt sns har varit att dokumentera både offentliga 

seminarier om forskarnas rön och slutna samtal i en mindre krets. 

Villkoret har varit att de som citerats från de icke-offentliga samtalen 

fått godkänna sina citat. 

Rapporten är en sammanfattning av forskarnas presentationer, 

kommentarerna och samtalen, en intressant odyssé från det kort-

siktiga ägandets labyrinter, fördelarna med starka ägare, de institu-

tionella ägarnas nyväckta ambitioner att investera långsiktigt när 

det gäller hållbarhet och den nordiska modellen för bolagsstyrning 

till en diskussion om behovet av att vidareutveckla institutionernas 

affärsmodell och öka mångfalden av ägaralternativ. 

Samtalsformen är bevarad i kapitlen, eftersom det är replik-
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skiftena deltagarna emellan som drivit på diskussionerna och kun-

skapsutvecklingen. Beslutsfattarna som deltagit har varit många, allt 

från högt uppsatta representanter för maktsfärer till riskkapitalister, 

ministrar, chefer för ap-fonderna och andra förvaltare av stora fonder, 

styrelseordförande och topptjänstemän i svenska regeringen och i eu. 

Bolagsstyrning brukar det översättas, det engelska uttrycket 

corporate governance. Med bolagsstyrning avses kanske främst regleringen 

av ägarstyrning. Men samtalen har inte handlat bara om regleringen 

utan också om hur ägarstyrningen påverkats av förändringar i 

ägandet. 

Problem med ägarstyrning uppstår, som forskaren Ronald Gilson 

beskriver i rapportens näst sista kapitel, paradoxalt nog när bolag 

går bra och ägaren måste dela med sig av makten för att få pengar 

till investeringar. Detta har man på många håll i världen löst med 

kontrollstrukturer, till exempel rösträttsskillnader som i Sverige. Men 

uppdelningen mellan kontroll och kapital leder till ett nytt dilemma, 

intressena mellan kontrollägaren och andra ägare går isär. I Sverige 

har man försökt lösa det problemet med ett starkt minoritetsskydd.

Med den anglosaxiska modellen försöker man i stället få 

marknaden att härma kontrollägare när det gäller att hålla efter 

ledningen, till exempel genom krav på oberoende ledamöter i 

styrelsen eller aktivistfonder. 

Flera av forskarna som gästat sns anser att ett svagt ägande i de 

anglosaxiska länderna lett till att formerna för styrningen kommit 

i förgrunden och verksamheten i bolagen hamnat i bakgrunden. 

Längst går Colin Mayer som skrivit boken Firm Commitment – Why the 

 corporation is failing us and how to restore trust in it. 

»Ägandet har separerats från kontrollen, vilket lett till att 

företagsledningar har kunnat göra som de vill. Kortsiktigheten har 
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fått till följd att man underinvesterat i fysiska och mänskliga tillgångar 

och i entreprenörskap och innovationer. Pengar har förts mellan 

generationer«, säger Colin Mayer.

De sex första kapitlen handlar om problemen med kortsiktighet 

på kapitalmarknaderna. Först ut är John Kay, brittisk nationalekonom 

och kolumnist i Financial Times, som i en rapport åt den brittiska 

regeringen tar heder och ära av ägarstyrningen i Storbritannien som 

han anser leder till kortsiktighet. 

I kapitel 2 finns Colin Mayers passionerade försvar för företaget 

som en av de viktigaste institutionerna i världen och för intressent-

modellen, det vill säga att företag inte existerar bara för sina aktie-

ägare utan också för kunder, anställda, samhälle och länder. Bedrä-

geri, förmögenhetsöverföring och ansvar talar han om och hyllar den 

nordiska modellen med kontrollägare.

I de två följande kapitlen diskuteras eu:s regleringar av bolags-

styrningen i företag respektive banker. Även den tidigare brittiska 

finansmarknadsministern Paul Myners anser i kapitel 3 att grund-

problemet är ett svagt ägande och att eu:s regleringar inte löser det. 

Felet med den nuvarande principen för reglering av bolagsstyrning, 

»följ eller förklara«, är att det inte finns någon att förklara för eftersom 

ägarna har aktier i så många bolag att de inte kan engagera sig, påpe-

kar han.

I bankernas fall är det annorlunda, konstaterar både forskaren 

Jaap Winter och Jörgen Holmquist, tidigare topptjänsteman inom 

eu:s bankreglering, i kapitel 4. Båda två anser visserligen att bank-

verksamhet är betydligt riskablare än andra företags och därför behö-

ver regleras. Men ingen av dem tror att eu:s detaljreglering hjälper. 

Särskilt Jörgen Holmquist menade att en återgång till betydligt högre 

soliditet i bankerna är enda utvägen. 
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Även rättsliga reglerare ställs inför särskilda svårigheter när det 

gäller avvägningen mellan ägares och andras ansvar. Det framgår 

av beskrivningen av Prosolviafallet i kapitel 5. It-företagets konkurs 

1998 ledde till att hovrätten 15 år senare dömde revisorerna till re-

kordhögt skadestånd. Domen byggde på ett förmodat utfall av en lång 

kedja fiktiva händelser, det vill säga på bedömningen av kortsiktiga 

och uppskruvade framtidsförväntningar. Styrelseproffset Catharina 

Lagerstam med flera tycker att domen mot revisorerna var orättvis 

och att styrelsen kom för lindrigt undan.

I kapitel 6 analyseras för- och nackdelar med statligt ägande och 

om statlig ägarstyrning går att professionalisera genom att innehaven 

läggs i ett holdingbolag på behörigt avstånd från politikerna. Vd:n för 

finska statliga holdingbolaget Solidium, Kari Järvinen, berättar om 

sina erfarenheter från det ägarkapitalfattiga Finland.

I de följande fyra kapitlen lyfts i stället möjligheter med starka 

ägare och ökat engagemang fram. I kapitel 7 diskuteras erfarenhe-

terna från styrelsearbete i bolag med svaga respektive starka ägare. 

Utgångspunkten är två undersökningar, en brittisk jämförelse av sty-

relsearbetet i börsnoterade och riskkapitalägda bolag och en svensk 

där man tittat på motsvarande erfarenheter i börsnoterade, statliga 

och riskkapitalägda bolag. Resultatet av båda är att de som arbetar åt 

riskkapitalister, det vill säga starka ägare, är mer nöjda. 

I kapitel 8 diskuteras ägandets betydelse för ersättningarna. Miss-

tanken är ju att chefer skor sig på svaga ägares bekostnad, särskilt i 

usa där vd-lönerna är höga. Forskaren Henrik Cronqvist visar i en 

undersökning att hypotesen inte stämmer fullt ut. Den stora skillna-

den när riskkapitalister, som ju är starka ägare, tar över är snarare att 

nivån på ersättningen kopplas till prestationen. 

I kapitel 9 beskrivs ap-fondernas strävanden efter att göra an-



svarsfulla investeringar. Det är en intressant utveckling eftersom 

hållbarhet, som den inbjudna experten Rob Lake förklarar, ställer 

konflikten mellan finansiell avkastning och långsiktiga hänsyn på sin 

spets. 

Kapitel 10 och 11 handlar om alternativ till svagt ägande. Ett är 

den nordiska modellen med kontrollägare och starkt minoritetsskydd 

som beskrivs i boken The Nordic Corporate Governance Model (sns Förlag 

2014). Författarna, med Per Lekvall i spetsen, blev under skrivandets 

gång överraskade av hur lika de nordiska ländernas ägarmodeller är 

och, framför allt, hur väl de fungerar. Men flera deltagare poängterade 

att framgångarna också beror på att länderna är små och den sociala 

kontrollen stark.

I kapitel 11 görs en djupdykning i den mest långsiktiga ägarform 

som finns, nämligen stiftelser med evigt ägande som uppgift. Ingen 

annanstans ägs en så stor del av näringslivet av sådana stiftelser som i 

Danmark. Forskaren Steen Thomsen berättar i en intressant genom-

gång att stora stiftelseägda danska börsbolag både går bättre och har 

en stabilare utveckling än andra bolag. Cheferna blir inte, som i John 

Kays beskrivning av den brittiska aktiemarknaden, hyperaktiva och 

köper bolag. Stiftelseägda Ikeas Sverigechef Håkan Svedman berättar 

engagerat om den långsiktiga kulturen med kunden i centrum. 

I kapitel 12 diskuterar forskarna Ronald Gilson och Magnus 

Henrekson vem som är bäst på att bevaka företagsledningen och hur 

snabbt ägandet i världen förändras.

I sista kapitlet sammanfattar jag mina egna slutsatser.
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J O H N  K A Y



Samtal nr 1

JOHN KAY  

OM  BEHOVET  

AV  LÅNGSIKTIGA 

ÄGARE OCH DEN 

  ANGLOSAXISKA 

 MODELLENS  HAVERI

DATUM 18 september 2012

Professor John Kay diskuterade aktiemarknadernas  

behov av långsiktiga investerare med Michael Treschow.
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S torbritanniens ägar mark nad är inte lik  

den svenska. Maktverktyg, som rösträttsskillnader, används sällan. 

Därför finns knappt några ägare som gör anspråk på makt annat 

än i kraft av sitt kapital, det vill säga ingen familj Wallenberg eller 

Lundberg/Industrivärdensfär. Gamla entreprenöriella ägare är 

sedan länge överflyglade av fonder och försäkringsbolag, inte bara 

för att ägarna inte använder sig av rösträttsskillnader utan också 

för att brittisk industri tidigt gick kräftgång. Ägandet ligger främst 

hos institutionella placerare och är fragmentiserat. Globaliseringen 

av aktiehandeln har lett till att det spritts ytterligare. I dag är de 

dominerande ägarna av brittiska storföretag främst internationella 

förvaltare.

Men även om förutsättningarna är andra än i Sverige är den brit-

tiska synen på ägarstyrning intressant för svenskar. Även Sverige har, 

mätt i kapital, ett stort och växande institutionellt ägande, det vill säga 

fonder och försäkringsbolag. Därför har de anglosaxiska värderingar 

om ägarstyrning som präglat den brittiska kapitalmarknaden haft ett 

betydande inflytande på den svenska börsen, de som utgår från att 

alla på kapitalmarknaderna fattar långsiktigt rationella beslut. Dess-

utom är handeln på Londonbörsen omfattande och livaktig och spelar 

en viktig roll för eu:s kunskaper och inställning till ägarstyrning. 
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När den brittiska regeringen lät John Kay, gästprofessor i natio-

nalekonomi vid London School of Economics, kolumnist i Financial 

Times och styrelseledamot i flera brittiska börsnoterade bolag, utreda 

långsiktigheten på den brittiska börsen fanns det därför all anledning 

för svenskar att engagera sig i resultatet, särskilt som slutsatserna var 

mycket kritiska.

John Kays utredning

»The Kay Review« framstår som en grundlig, oförblommerad och un-

derhållande genomgång av problemen på den brittiska aktiemarkna-

den och med den anglosaxiska modellen. Eller vad sägs om följande, 

fritt tolkat: Det spelar ingen roll om grundmaterialet är obegripligt. Är 

det bara tillräckligt omfattande och detaljerat (läs långa rapporter och 

breda Excelark) så tror folk ändå att det lönar sig att betala för analys 

av det. 

Eller: Om folk inte beter sig som om marknaderna vore perfekta 

så utgår reglerande myndigheter från att det bara beror på brist på 

utbildning och information.

John Kays centrala tes är att överdrivet hänvisande till perfekta 

marknader och mänsklig rationalitet har lett till alltför många mel-

lanhänder, vilket i sin tur snedvridit incitament, företagskulturer och 

regleringar. Varje förvaltare, mäklare, trader och så vidare ska nå sina 

interna mål, hävda sig i sin grupp och ha sin bonus. 

Personliga relationer och förtroende mellan sparare och förval-

tare har ersatts av handel mellan anonyma aktörer som försöker göra 

kortsiktiga vinster på varandras bekostnad. Snabba försäljningar 

framstår som lönsammare än långsiktigt ägarengagemang och före-
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tagsledarna tenderar att bli antingen hyperaktiva och göra mängder 

av affärer, eller att investera för lite. Varje ny detaljreglering av avar-

terna skapar nya snedvridande incitament, för att inte tala om ständigt 

ökade krav på information.

Den brittiska börsen en andrahandsmarknad

Börsen fyller, enligt John Kay, knappt heller en av sina viktiga ur-

sprungsfunktioner, rollen som kapitalkälla. Mycket mer kapital har 

tagits ut genom köp av börsbolag och återköp av aktier än vad som 

kommit till genom nyemissioner. Den brittiska börsen fungerar alltså 

snarast som en andrahandsmarknad, en marknad där man kan hand-

la och få ut sina pengar. 

Tillsammans ställer fragmentiseringen och betoningen av bör-

sens roll som andrahandsmarknad till en rad problem. Toppchefer 

tenderar att se koncernerna de styr som en grupp verksamheter eller 

innehav i en fond. Värden på olika delar kommer i förgrunden. Vad 

som pågår i verksamheterna blir mindre intressant. Samtidigt leder 

analytikernas stora inflytande till ett starkt fokus på hantering av 

vinstförväntningarna. Värst är det i usa.

Följden blir att företagen investerar för lite. Problemen förstärks 

av att investeringar till sin natur blivit långsiktigare. Förr satsade fö-

retag framför allt på stora maskiner. Men moderna företag behöver 

inte så många maskiner. De behöver investera i forskning, utveckling 

och liknande, det vill säga framför allt i människor. Det är svårare att 

skapa börsintresse för sådana satsningar än för maskiner vars avkast-

ning är mer förutsägbar.

Ett tecken på hur dåligt den brittiska marknaden har fungerat 
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de senaste 20–30 åren, anser John Kay, är att de två företag som var 

störst i Storbritannien på 1980-talet, ici och gec, försvunnit medan 

basf och Siemens, de två stora tyska företagen från den tiden, fort-

farande existerar. Det största brittiska företaget 2012, Vodafone, är 

uppbyggt av en samling inköpta verksamheter. En av förebilderna i 

Storbritannien i dag är svenska Handelsbanken med sin organiska 

tillväxt.

Kedjan av mellanhänder som följer med fragmentiseringen är 

lång och dyr. De många deltagarnas, mellanhändernas, perspektiv 

dominerar. Det är deras verksamhet som framstår som målet. John 

Kays absoluta övertygelse är att man i stället måste se marknaden från 

slutanvändarnas perspektiv, det vill säga pensionsspararnas. 

Ökat förtroende viktigt för en bättre framtid

Centralt i John Kays vision av en bättre framtid är ökat förtroende.  

I den mån det över huvud taget behövs mellanhänder ska deras upp-

gift vara att underlätta diversifiering och skapa likviditet.

Förtroende är inte, som många tror i dag, påpekade han, en fråga 

om pr. Förtroende är en känsla som bygger på uppföranden och bete-

enden. Det är dessa som först och främst måste stärkas.

Nästa förändring som krävs gäller synen på incitament. Incita-

ment består inte bara av bonusar, som många tycks tro. Det finns and-

ra sorter också. Många människor får tillfredsställelse av att göra ett 

bra jobb. Ersättningar kan bara bidra till tillfredsställelsen. 

Folk beter sig som omgivningen föreskriver. Det gäller att skapa 

strukturer så att de beter sig »rätt«. Myndigheterna försöker i stäl-

let påverka människors beteende genom nya detaljerade regler. Det 
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behövs ett grundläggande skifte från att lita till regler till att förbättra 

strukturer, anser John Kay. Därför innehåller hans rapport få förslag 

om detaljerad reglering.

Fondförvaltarnas roll är central. De måste förtjäna spararnas för-

troende. Spararna ska ju anförtro dem sina pengar i tre till fem år. 

Vidare måste det finnas tillit och förtroende mellan fondförvaltar-

na och företagen, ett positivt engagemang snarare än en negativ och 

kritisk agenda. Så är det inte i Storbritannien i dag, tycker han, där är 

agendan negativ och handlar främst om att pricka av kravlistor.

Det gäller att fokusera på det positiva med ägarstyrning. Styr-

ningen bör ske genom att man träffas och diskuterar i stället för att 

man röstar med fötterna, det vill säga visar sitt missnöje genom att 

sälja aktien. 

Ta exemplet Royal Bank of Scotland som drabbades mycket hårt 

under finanskrisen. När John Kay frågade förvaltarna varför de inte 

hade engagerat sig i stället för att sälja aktien så svarade de att viktigast 

var att de inte var överviktade i aktien jämfört med sina konkurrenter. 

Alltså, fram för en kortare och effektivare investeringskedja med färre 

mellanhänder – en rejäl förändring från dagens läge.

John Kay är trött på att höra folk som säger att aktörer på börsen 

har all information. Det man vet på börsen är skvaller handlare emel-

lan. Aktörerna vet bara vad folk fått reda på.

Det finns ingen anledning för eu:s reglerare att ta efter en anglo-

saxisk kultur. Den bygger på en modell och ideologi kombinerad 

med egenintressen i amerikanska investmentbanker och europeiska 

banker. Frågan är i stället, anser John Kay, hur vi skapar ett finansiellt 

system som tjänar samhället och inte finansbranschen.

I sin utredning föreslog han bland annat: mer samarbete mellan 

institutioner, koder som omfattar strategiska frågor såväl som bolags-
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styrning, skrivningar om god sed som uppmuntrar långsiktighet och 

ansvarstagande, noggrannare kontroll av fusioner, mindre trading, 

mindre frekvent och mer berättande rapportering, mindre detaljreg-

lering, långsiktigare rörliga ersättningar samt utvärdering av fond-

förvaltarnas resultat och risk i absoluta tal i stället för relativt andras 

prestationer. 

Den svenska diskussionen

Diskussionen hos sns blev livlig. Erik Thedéen och Anders Nyrén 

inledde.

Erik Thedéen, dåvarande statssekreterare på Finansdepartemen-

tet som även varit chef för Stockholmsbörsen, såg stora likheter med 

den svenska kapitalmarknaden. »Den här diskussionen är mycket 

viktigare än den om högfrekvenshandel«, sade han. I takt med att 

traders och andra mellanhänder fått en central roll har likviditet och 

transparens även här blivit nästan som trossatser i en religion. Proble-

men har varit svåra att göra något åt, berättade han: »Jag har arbetat 

på börsen«. Mycket gjordes för att öka transparensen och likviditeten 

men alla regler tillsammans har blivit ett hinder. De har lett till en ald-

rig sinande efterfrågan på information.«

Men han var ändå optimistisk. Orsaken är finanskrisen, goda 

exempel som den långsiktiga amerikanska finansmannen Warren 

Buffett och h&m:s stabila utveckling liksom riskkapitalisternas fram-

gångsrika modell för långsiktigare ägarstyrning. »Möjligen är också 

rösträttsskillnader i fler bolag en framkomlig väg«, sade han. 

Han tyckte att det var en poäng att John Kay inte hade gett några 

rekommendationer. Sådana skulle bara leda till mer bockande av 
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 aktiviteter. »Vad som behövs är i stället mer diskussion«, menade han. 

»Ledorden bör vara trovärdighet och etik.«

Anders Nyrén, dåvarande vd för Industrivärden, tyckte också 

att det var en fördel att rapporten inte föreslog nya regler utan i stället 

betonade betydelsen av att stärka tilliten och förtroendet. »Det är ett 

starkt budskap«, påpekade han. 

Det gäller att förbättra förhållandet mellan investerare och fö-

retag och ägna mer uppmärksamhet åt slutkunderna och mindre åt 

mellanhänderna. För att göra det krävs en annan form av kommuni-

kation, en berättelse om vad ägarna och företagen vill åstadkomma 

på lång sikt, vad de försöker uppnå. Historien om Handelsbankens 

strategi är spännande och övertygande, tyckte han. 

Anders Nyrén önskade att John Kay kunde gör en presentation 

för studenter på Handelshögskolan eftersom utbildningen där är så 

inriktad på att utbilda finansproffs.

Problemet på börsen är flockbeteendet, ansåg Anders Nyrén och 

tog kursutvecklingen i ssab som exempel. Bolaget hade nyss vinst-

varnat och kursen fallit med 10 procent. Men vinstproblemen var 

inte okända; man hade kunnat läsa om dem i Dagens Industri redan 

tidigare. Det var alltså inte ny information som motiverade kursned-

gången. Orsaken var i stället att investerarna skrämde upp varandra. 

»Ingenting ändrade sig i sak på grund av vinstvarningen och ssab är 

ett bolag som är orienterat mot långsiktiga mål. Bolagets strategi lades 

fast och kommunicerades för flera år sedan när det köpte Ipsco«, sade 

han.

Anders Nyrén tog också upp Europeiska kommissionens regle-

ringsiver. »Ett problem med makthavarna i Bryssel är att de tror att en 

storlek passar alla. Den synen kan leda till ytterligare högre kostnader 

för att göra affärer i Europa. Bättre då att fokusera på förtroende och 
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den gamla sortens relationer, stabila företag och långsiktiga affärer.« 

Kay-rapporten understryker att vi bör försvara den svenska 

modellen och det faktum att det finns olika modeller i eu, tyckte han. 

»Där lyssnar man på oss till en viss grad, och vi samarbetar förstås 

med den svenska regeringen. Systemet är komplicerat med parlamen-

tet, rådet och kommissionen. Man måste knacka på ett antal olika 

dörrar. Det tar tid.« 

Pernilla Klein, moderator: John, du talar om incitament. Men varför talar 

du inte om skillnader i röstetal för olika aktieslag som vi har i Sve-

rige?

John Kay: Jag tycker att rösträttsskillnader är en attraktiv idé. Institu-

tioner borde vara lämpliga innehavare av aktier med de starkaste 

ägarrättigheterna. Det finns inget i brittisk lag som hindrar dem. 

Orsaken till att de inte används är hårt motstånd från brittiska 

institutioner. 

Anders Nyrén: Riskkapitalisternas ägarmodell är ett annat sätt att 

koncentrera makten. Med den kommer man ifrån både bristen 

på tillit och förtroende och regleringarna. »Private equity« är i dag 

det effektivaste sättet att göra affärer.

Pernilla Klein: Vad betyder problemen på aktiemarknaden för ekono-

min?

John Kay: Kostnaderna för problemen är enorma.

Pernilla Klein: Hur är en långsiktig investerare? 

Anders Nyrén: Som privata ägare eller familjer, alla med starka mandat. 
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Likviditet eller hyperlikviditet?

Tomas Nicolin, styrelseproffs: John, jag tycker att du underskattar behovet 

av likviditet. Alla investerare är inte likadana. Det finns olika sor-

ter. Många är sparare. De ser sig inte som ansvariga. För dem är 

det viktigt att i varje läge ha möjlighet att köpa eller sälja.

John Kay: Fördelarna med likviditet är stora men det är inte detsamma 

som att mer likviditet alltid är bättre än mindre. Att handla en 

gång om året räcker för de flesta. Vi behöver definitivt inte kunna 

handla på nanosekunder.  

Johan Molin, vd Assa Abloy: Folk behöver mäklare, riskspridning och 

likviditet, det är en form av kunskap. Kanske är det i stället brist 

på konkurrens som är problemet. Som vd bryr jag mig inte så 

mycket. Jag fortsätter att arbeta mot långsiktiga mål. 

John Kay: I dag är det fondförvaltaren som är i centrum. Jag skulle fö-

redra om det var spararen i stället. Likviditeten ska åstadkommas 

av förvaltaren. 

Erik Thedéen: Det är klart att vi behöver likviditet men det finns inga 

fördelar med hyperlikviditet. 

Tomas Nicolin: Vi har inte hyperlikviditet. Högfrekvenshandel står bara 

för en liten del av likviditetsbidraget. 

John Kay: Jag blev ändå förvånad när personer som jag intervjuade 

sade att likviditeten var finansmarknadens grundläggande egen-

skap. 

Magnus Henrekson, professor: På börsen finns det alltid ett val mellan att 

sälja, att behålla eller att behålla och engagera sig genom att rösta 

för sitt innehav. Jag tycker att det framstår som om framhävandet 

av likviditetens betydelse beror på att folk är besatta av säljalter-

nativet. Det gäller att hitta en bättre balans mellan de tre. 
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Vem ska stoppa uppköp?

Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi: Både i Storbritannien 

och Sverige köps många bolag upp. Borde regeringarna stoppa 

fler uppköp?

John Kay: För närvarande är den brittiska marknaden extremt öppen 

för uppköp. Investmentbankerna har långa listor över brittiska 

köp- och säljkandidater. Jag skulle föredra färre försäljningar. 

På sikt skulle det vara bra om chefer inte var så inriktade på det 

finansiella och inte såg allting som delar i en portfölj. 

Pernilla Klein: Vem ska säga nej till uppköp? 

John Kay: Det är politikernas jobb. 

Mats Andersson, vd fjärde ap-fonden: Skulle inte ägarstyrningen i 

Storbritannien fungera bättre om de institutionella placerarna 

engagerade sig vid val av styrelse, åtminstone val av 

styrelseordförande? Det är inte lätt att hitta exempel på bolag 

som har en bra ordförande och illa skött verksamhet.

John Kay: Införande av investerarforum skulle kunna leda till det. Men 

brittiska investerare är inte riktigt mogna för det ännu. 

Företagsledarens erfarenheter

Michael Treschow, ordförande i Unilever, berättade hur han som 

företagsledare upplevt börsen. Han har jobbat i världsvid affärsverk-

samhet i 40 år men har haft långsiktiga ägare och anser sig därför vara 

bortskämd. Men samtidigt har han gjort tusentals road shows, det vill 

säga presentationer för placerare och analytiker. De har bidragit till att 

göra honom kritisk till börsen.
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Han tycker att den verkliga marknaden och förväntningsmark-

naden har divergerat. På 1970-talet var det företagens utveckling som 

drev aktiekursen. Nu är det helt andra saker och skillnaden är stor. 

»Vi i företagen förstår oss inte riktigt på börsen längre. Vi vill inte vara 

med i förväntningsbranschen.« Han berättade om när han var vd för 

Electrolux och man funderade på vad som skulle mätas på skylten vid 

huvudentrén, aktiekursen eller antal sålda apparater. Det blev appara-

ter. 

Förväntningar på kursutvecklingen är som vadslagning, anser 

Michael Treschow. Därför har Unilever och Ericsson (där han också 

varit ordförande, författarens anm.) slutat ge prognoser. »Vi kunde 

ändå aldrig leverera vad förväntningsmarknaden ville ha«, berättade 

han. 

Unilever publicerar inte heller kvartalsrapporter längre. En 

orsak är att det tar så lång tid att förklara oväntade reaktioner på 

börsen för kunder och anställda. Han tycker att man måste dra ned 

på rapporterandet. Men det behövs kontrollpunkter, inte bara när det 

gäller finansiella resultat utan också bolags uthållighet. 

»När det gäller incitament och ersättningar delar jag inte John 

Kays kritiska syn«, sade Michael Treschow. »Jag håller med om att 

de flesta inte bara vill ha bra betalt utan också göra ett bra jobb. Men 

jag håller inte med om att pengar inte spelar någon roll. Dessutom 

innebär ju rörliga ersättningar inte bara rörlig lön utan också rörliga 

kostnader.« 

Uppköp vet han inte hur man ska få stopp på. Han har svårt att 

se vem som skulle kunna fatta besluten. Men han tycker att det vore 

bra om de inblandade ibland tog sig tid att tänka efter innan de gjorde 

affärer. Det borde man ha gjort i läkemedelsindustrin, till exempel, 

anser han. Aktieägarna måste kliva fram och ha en övertygelse. När 
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aktiemarknaden blir alltför fragmenterad känner ingen att de har 

något att säga till om. 

Pernilla Klein: John, med varje kris följer krav på mer information sam-

tidigt som det finns för mycket information. Hur ska man lösa 

det?

John Kay: Efterfrågan på information ska vara användardriven. Jäm-

för med ett läkarbesök. Frågan man vill ställa är vad doktorn 

skulle göra om hon var i mitt ställe, snarare än att få massor av 

detaljerad information. 

Ulf Grunnesjö, vd Investor Relations: Det är svårt att förmedla trovärdig-

het samtidigt som hela marknaden ska ha information. Risken att 

gynna insiders ställs mot trovärdigheten. 

John Kay: När man talar om information och insiders blandar man 

ihop två saker. Att alla aktieägare ska ha exakt samma informa-

tion är en omöjlighet. Men insiders är en annan sak. Det är ett 

brott. Insidern ska sitta i fängelse. Problemet är att vi är dåliga på 

att sätta dit insiders i Europa. Lösningen är att genomdriva insi-

derlagstiftningen, inte att införa fler regler.

Svårt att hinna samarbeta

Pernilla Klein: Per Frennberg, kapitalförvaltningschef och vice vd på 

Alecta, vad krävs för att förvaltarna ska ha ett förtroendefullt för-

hållande till företagen? 

Per Frennberg: Jag tror på nära relationer med företagen. Men då krävs 

att portföljerna är koncentrerade. Vi kan inte engagera oss lika 

mycket som den framgångsrika amerikanska finansmannen 
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P E R  F R E N N B E R G
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 Warren Buffet men vi kan låta honom inspirera oss att ägna oss 

mer åt företagen än åt aktierna. 

Pernilla Klein: John säger att fondförvaltare borde samarbeta mer 

för att utöva ägarstyrning. I vilken utsträckning gör man det i 

 Sverige? 

Per Frennberg: Vi gör det i valberedningar och institutionella ägares 

förening (iäf), men vi tycker samtidigt att det är viktigt att kunna 

inta en egen ståndpunkt. Dessutom är samarbetet svårt att forma-

lisera, särskilt i stor skala och internationellt. 

Pernilla Klein: Skulle du vilja ingå i en organisation där institutioner 

kan samarbeta?

Per Frennberg: På det internationella planet kan vi bli mycket bättre och 

där skulle ett organiserat samarbete säkert göra nytta, men det är 

också en resursfråga hur mycket man klarar av att engagera sig 

som ägare.

Pernilla Klein: John, är det inte ett av problemen, att det tar tid och gyn-

nar även dem som inte engagerar sig?

John Kay: Det ska inte vara de små ägarna som engagerar sig, bara de 

stora. 

Pernilla Klein: Regleringen av försäkringsindustrin, det vill säga sol-

venskrav och liknande, är den bra eller dålig för Alecta?

Per Frennberg: Regleringar kan vara ett problem. Solvensregler, som 

 ibland tvingar bolag att köpa och sälja vid fel tidpunkt för att 

marknadspriserna äventyrar framtida åtaganden mot pensions-

spararna, är inte nödvändigtvis bra för spararna. Marknadspri-

serna sätts ju inte alltid utifrån långsiktiga förhållanden. Dess-

utom förstår våra kunder inte hur dessa regelverk gynnar dem.

Pernilla Klein: Hur kommunicerar ni med era sparare? 
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Per Frennberg: Mycket lite. Alectas pensionsförvaltning är upphandlad 

av företagen. Slutkunderna vet inte att vi jobbar åt dem. De efter-

frågar inte information. 

Pernilla Klein: Lena Österberg, analytiker på Carnegie, vad tycker du 

om förslaget om att kräva färre rapporter från företagen? 

Lena Österberg: Förutsatt att bolagen tillhandahåller tillräckligt med 

information så kan man korta rapporterna. Men färre rapporter 

skulle öka osäkerheten och volatiliteten. 

Michael Treschow: Företagen måste förstås kommunicera. Mellan rap-

porterna ska de informera om hur marknaderna ser ut, och af-

färerna. Informationen behöver inte alltid innehålla siffror. Den 

kan också vara muntlig, till exempel bedömningen »vår affär är 

ganska stabil«. 

Lena Österberg: Det är frustrerande att försöka sålla igenom all informa-

tion. Det är relevant information som är det viktiga. 

Pernilla Klein: Skulle du vilja att det förekom mer berättande, »story 

telling«?

Lena Österberg: Ja, om det innebär att man förklarar vad siffrorna bety-

der. Siffror är enkla att använda då de inte kan feltolkas. Det hän-

der att företagen gömmer sig bakom dem i stället för att beskriva 

med ord, då ord kan tolkas på flera sätt. 

Pernilla Klein: Hur viktiga är frågor om hållbarhet och etik?

Lena Österberg: Mycket viktiga, felaktiga beslut kan ha stor negativ 

inverkan på varumärket och försäljningen. Hållbarhet och ett 

företags långsiktiga värde går hand i hand.

Pernilla Klein: Kan totala avkastningen för samhället väga lika tungt 

som avkastning för aktieägare?

Lena Österberg: Det behöver inte vara konflikt dem emellan. De två 

målen kan sammanfalla. Ta Ericsson. Energisnålare basstationer 



har hjälpt bolaget att ta tillbaka marknadsandelar i Europa för att 

operatörerna har velat dra ned på kostnaderna. Samtidigt är de 

miljövänligare, vilket är positivt för samhället i stort.  

John Kay: Jag tror inte att svaret skulle bli särskilt annorlunda i Lon-

don. Problemet är att så många inte svarar alls för de är på väg till 

sina privatplan. En stor del av finansindustrin i London är bara 

ute efter avkastning, »rent seekers«. 
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Samtal nr 2

COLIN MAYER OM 

 FONDSAMHÄLLETS 

 KORTSIKTIGHET  

OCH BEHOVET 

AV ATT  SÄTTA 

 FÖRETAGET  

I  CENTRUM

DATUM 18 april 2013

Oxfordprofessorn Colin Mayer presenterade sin bok Firm Commit ment 

– Why the corporation is failing us and how to restore trust in it 

där han analyserat de senaste årens stora  företagsskandaler. Hans Thrane 

Nielsen, Storebrand, kommenterade.
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 n av de forsk ar e  som är mest kritisk till 

fondsamhällets kortsiktighet är Colin Mayer, professor vid Saïd Busi-

ness School vid University of Oxford. I centrum för hans analys står 

företagen. Han anser att kortsiktigheten förvandlat företagen. »Alice 

i underlandet har blivit Frankenstein. Hon måste få bli Alice igen«, 

säger han om företaget. Därför var det med viss spänning deltagarna 

samlades när han presenterade sin nyutkomna bok Firm Commitment – 

Why the corporation is failing us and how to restore trust in it på sns. 

»Boken handlar om en av de viktigaste institutionerna i den mo-

derna världen, företaget«, inledde han och fortsatte med en målande 

beskrivning av hur det ger oss tak över huvudet, mat och kläder. 

Företaget skapar välstånd, arbete, besparingar och konsumtion i 

länder runt om i världen. Men det kan också ställa till elände när det 

missbrukas – fattigdom, miljöförstöring, katastrofer (som den i Mexi-

kanska golfen när en rigg från bp exploderade), marknadsmanipula-

tioner och finanskriser. Att företaget inte har bidragit till samhälleligt 

välstånd beror på ett missförstånd om dess natur, anser Colin Mayer. 

Omvärlden har valt att se företaget främst ur en synvinkel, aktieägar-

nas. Eftersom den synen har kombinerats med kortsiktighet har den 

blivit ett växande problem. 

Företag etablerades ursprungligen av familjer. När dessa 

E
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 förlorade kontrollen tog individuella aktieägare över. Sedan har  

stora delar av ägandet hamnat i fonder. Konsekvenserna av det 

 ökande fond ägandet är katastrofala, tycker Colin Mayer. Tiden som 

ägare innehar sina aktier har minskat mycket snabbt, till månader 

– eller till och med till nanosekunder. Det har påverkat företagens 

inställning och strategier och fått konsekvenser för dem som arbetar  

i företagen. 

Ägandet har separerats från kontrollen, vilket har lett till att 

företagsledningarna kunnat göra som de vill. Ett bra exempel är ban-

kerna. Störst risk har ledningarna och ägarna tagit i de banker som 

haft de generösaste incitamenten. 

I själva verket har en modell som ansetts välfungerande visat sig 

vara destruktiv. Företag existerar inte främst för aktieägarnas skull 

utan även för att göra saker åt kunder, samhällen och länder. Det är en 

mängd olika intressen som måste balanseras.

I grund och botten är egentligen alltihopa ett bedrägeri, anser 

 Colin Mayer. »Under täckmanteln av att skapa värden har man syss-

lat med förmögenhetsöverföring. Fondindustrin drivs enligt en märk-

lig logik: krona – du vinner, klave – jag förlorar!«

Problemen har enligt honom förvärrats av att diagnosen varit 

felaktig. Makthavarna har koncentrerat sig på att justera incitament, 

ägande och kontroll. Politikerna har reglerat eller förstatligat. Men 

regleringar fungerar inte. 

Ta försöken att skilja olika typer av bankverksamheter åt. Eller 

att begränsa rätten att betala ut bonus. Konsekvensen blir att man 

uppmuntrar bankerna att ägna sig mer åt det som inte är reglerat. 

Ökad reglering tycks vara det enda sätt som politiker känner  

till för att få företagen att bete sig mer etiskt. Ändå brukar avdelningar 

som är till för att få företag att följa regler främst syssla med att kringgå 
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dem. Politikerna borde i stället utgå från skyldigheter, ansvar och åta-

ganden, anser Colin Mayer.

Han tycker att politikerna och ägarna i Storbritannien har betett 

sig kortsiktigare än sina motsvarigheter i andra länder. Han anser 

därför att det är märkligt att den brittiska modellen lyfts fram som 

föredöme när det gäller ägarstyrning. 

Privatiseringarna och avregleringarna i Storbritannien på 

1980-talet var en reaktion på för mycket reglering. Men det under-

liggande problemet var inte reglering utan svagt ägande, påpekade 

Colin Mayer. 

När man talar om den anglosaxiska modellen brukar både Stor-

britannien och usa räknas in. Men enligt Colin Mayer är det mycket 

som skiljer de två länderna åt när det gäller ägande och ägarstyrning, 

och skillnaderna är fler än likheterna. 

I usa har man lyckats matcha ägandet och företagen bättre och 

därmed undvikit en del av kortsiktigheten. Där finns en helt annan 

mångfald när det gäller ägande och många sorters vapen när det gäl-

ler att försvara kontrollen över företag, så kallade giftpiller (regler för 

att hindra övertagande), rösträttsskillnader och så vidare. »Men det 

räcker inte med mångfald i usa. Det behövs internationell mångfald 

också«, sade han. 

eu vill förbättra ägarstyrningen i unionen men åtgärderna som 

föreslås pekar i motsatt riktning eftersom de utgår från den traditio-

nella brittiska synen, anser Colin Mayer. Någon korrekt modell finns 

inte. Bäst är att ta vara på den mångfald av ägarformer som redan 

finns. Olika modeller passar för olika sorters företag. I stället för att 

samordna borde eu verka för ökad rörlighet när det gäller ägande i 

Europa. 

Företaget är en utmärkt institution när det gäller att se till sam-
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hälleliga intressen och framtida generationer. Vad som behövs är en 

agenda för att förena företagens intressen med samhällets. Det räcker 

inte med att förlita sig på reglering.

Colin Mayer föreslår tre förändringar av förutsättningarna för 

ägarstyrning:

1.  Ökade incitament för långsiktigt ägande. Aktieägare bör signa-

lera hur länge de avser att äga och de bör uppmuntras att enga-

gera sig, dock inte på kortfristiga ägares bekostnad. Aktiekursen 

är viktig som bärare av information. Aktieägare som är villiga att 

äga under en längre period bör belönas. 

2.  Företagets värderingar måste vidgas till att gälla värde på flera 

plan, inte bara det omedelbara aktieägandets. 

3.  Styrelserna måste göras oberoende från företagsledningarna, 

till exempel genom att tillsättas av stiftelser som har till uppgift 

att se till att företagen drivs utifrån långsiktiga värderingar. Det 

finns gott om exempel på framgångsrika stiftelseägda företag, 

tycker han: Bertelsmann, Carlsberg, Ikea, Bosch och Tata. Den 

nordiska modellen är enligt Colin Mayer uppseendeväckande lik 

stiftelsemodellen. 

Fondförvaltarens dilemma

Hans Thrane Nielsen, aktiechef och ansvarig för ägarstyrning på 

norska finans- och försäkringskoncernen Storebrand, fick stå för op-

positionen. Han pekade på att det finns sådant som riskerar att kom-

ma i kläm med Colin Mayers resonemang, till exempel transparens, 

likabehandling av aktieägare och minoritetsägarintressen.

I styrelserummet ställs man inför en rad dilemman, exempelvis 



40



41

sa
m

t
a

l
 n

r
 2

  
 C

oli
n 

M
ay

er
 o

m
  fo

nd
sa

m
hä

lle
ts 

 ko
rts

ik
tig

he
t o

ch
 b

eh
ov

et 
av

 a
tt 

 sä
tta

  fö
re

ta
ge

t i
  ce

nt
ru

m
  

H A N S  T H R A N E  N I E L S E N



42

när det gäller intressenternas roll i förhållande till aktieägarnas. Ett 

annat problem är att fonder inte kan belånas. Förvaltare kan alltså inte 

använda av sig hävstång för att få makt.  

När det gäller samhällsansvar, corporate social responsibility, csr, så 

arbetar förvaltare redan med den frågan. På Storebrand finns det en 

lista på 120 bolag som fonderna inte får investera i. 

»Grundproblemet är att om vi inte presterar bra avkastning på 

kort sikt så blir vi av med våra jobb«, sade Hans Thrane Nielsen. 

Företag med plats för andra intressen, som Colin Mayer efterfrå-

gar, finns redan, påpekade han. Ett exempel är norska sparbanker 

med »forstanderskap«, det vill säga styrelser med representanter för 

låntagare, folk på orten och andra intressenter. 

Diskussion om praktiken

Publikfråga: Den nordiska modellen bygger på att minoritetsägarna vet 

vad som gäller när de satsar. När huvudägarna gör affärer som 

ändrar bolagens strategi, som i fallet Scania, blir det problem. Är 

det inte riskabelt att reglera bort minoritetsskyddet?

Colin Mayer: Jag håller med. Det är viktigt att det även finns kortsiktiga 

ägare. Det är en del av mångfalden.

Publikfråga: Hur ser du på integrerad, det vill säga utförligare, rappor-

tering?

Colin Mayer: Rapporteringens utformning är viktig. Hur och vad man 

mäter har stor betydelse. Det är viktigt att mäta även annat än 

aktieägarvärde och viktigt att det finns tydliga, jämförbara och 

precisa sätt att mäta.
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Per Lekvall, Kollegiet för svensk bolagsstyrning: Styrelsen har redan i upp-

drag att ta hänsyn till andra intressenter än aktieägarna. Ett före-

tag tävlar på många marknader, inte bara på produktmarknaden 

utan också på till exempel marknaden för arbetskraft. Det gäller 

att vara konkurrenskraftig på alla sådana marknader, vilket inne-

bär att man måste ta hänsyn till många olika intressentgrupper 

för att tillgodose aktieägarnas långsiktiga intressen.

Colin Mayer: Jag håller med, men långsiktiga ägare bör ha huvudan-

svaret. Det är bra med två sorters aktier där den ena sorten ger 

röstmakt. 

Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi: Hur ser du på svårig-

heterna att hävda den nordiska modellen i konkurrens med till 

exempel riskkapitalisterna?

Colin Mayer: Till sist handlar det om konkurrensen mellan olika mo-

deller. Länders relativa framgång beror på modellerna. 

Mia Odabas, moderator: När jag gick på Handelshögskolan var fokus 

helt på det finansiella. Hur ser det ut på universiteten i dag?

Colin Mayer: Det är en bra fråga. Värderingar grundläggs vid utbild-

ningar. Studenter är inte längre ute efter högsta lön. De är ute 

efter en intressant karriär. 

Pernilla Klein, sns: Du har presenterat ditt förslag för eu-kommissio-

nen. Hur reagerade de på dina idéer?

Colin Mayer: De tycker att frågorna som jag tar upp är viktiga. I Bryssel 

ser man inte längre den anglosaxiska modellen som allena salig-

görande. Man är heller inte inriktad på att hitta en annan modell 

utan snarare på att undersöka mångfaldsspåret. 

Pernilla Klein: Erik Thedéen (dåvarande statssekreterare på Finansde-

partementet), hur ser du på det statliga ägandet utifrån vad Colin 

Mayer säger?
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Erik Thedéen: Hållbarhetsmål för ägandet, corporate social responsibility, 

som staten prioriterar i sitt ägande, speglar Colin Mayers syn. 

Statligt ägande kan också vara bra för att skapa mångfald. Det 

kan också vara en fördel med flera dominerande ägare, som i 

till exempel Nordea där staten samsas med finska Sampo. Makt 

innebär ju också möjlighet att ta ansvar. lkab är ett bolag som 

passar för statligt ägande. I andra företag är det mer problema-

tiskt, särskilt i den finansiella sektorn där vi också spelar en viktig 

roll som reglerare. 

Colin Mayer: När Sovjetunionen föll och ägandet släpptes fritt trodde 

många att statligt ägande skulle försvinna. Men det har det inte 

gjort. I Kina införde man i stället konkurrens mellan statligt ägda 

bolag och bäddade för statliga såväl som privata bolag, bland 

annat för att undvika att utvecklas i den anglosaxiska riktningen. 

Det finns också sätt att förena samhälleliga och privata intressen 

via skatten som vi ännu inte använt oss av tillräckligt mycket. 

Tomas Nicolin, styrelseproffs: Jag håller med om att det inte finns en sorts 

ägande som passar alla. Men målet med företag är att de ska pro-

ducera varor och tjänster så bra som möjligt. Vinst är ett bra mått 

på hur väl företagaren lyckats. Företag måste tjäna pengar, annars 

försvinner de. Ägare är den bästa garantin för att bolag sköts väl. 

Colin Mayer: Vinsten är produkten av arbetet, inte målet med företaget. 

Det är långsiktigheten i ägande som brister. I en del verksamheter 

är det legitimt att ge andra intressenter inflytande. Det borde vara 

möjligt att använda olika modeller i Europa. 

Johan Molin, vd Assa Abloy: Min erfarenhet är att moralen skiljer sig 

mellan olika länder. Straffen också. Det är den verklighet som fö-

retag lever i. Men anställda, investerare och andra kan ändå välja 
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vilka värderingar de sympatiserar med. Därför bör människor få 

veta vilka värderingar som företag drivs utifrån. 

Per Lekvall: Att eu-kommissionen skulle ha ändrat sig låter som ljuv 

musik i mina öron. Det har alltid varit svårt att övertyga kommis-

sionen om fördelarna med olika sätt att se på ägarstyrning i Eu-

ropa. Min syn är att eu ska reglera på en mer principiell nivå och 

sedan låta länder välja hur de vill implementera dessa principer 

på det sätt som bäst passar deras förutsättningar. Däremot kan 

kommissionen vara betydligt mer strikt än i dag när det gäller att 

följa upp att länderna verkligen implementerar överenskomna 

principer på ett effektivt sätt.

Colin Mayer: Lagstiftningen borde utformas så att företag kan välja 

ägarstyrningsmodell. Man fäster för stor vikt vid transparens och 

för lite vid samarbete över gränserna. Europa skulle kunna vara 

en mycket framgångsrik marknad eftersom det redan finns sådan 

mångfald. 
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Samtal nr 3

»EU MISSAR  MÅLET« 

Paul Myners om eu:s  försök  
att lägga sig i  bolagsstyrningsfrågor

P A U L  M Y N E R S

DATUM 22 maj 2013

Paul Myners, tidigare finansmarknadsminister i Storbritannien,  

och Paulina Dejmek-Hack, eu-kommissionen, diskuterade  

eu-harmonisering av regler för bolagsstyrning.
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 u : s  r egleringsiver har  ända sedan det 

svenska medlemskapet 1995 ställt till problem för svensk ägarstyr-

ning. På 1990-talet var de svenska rösträttsskillnaderna, grundbulten 

i den numera internationellt hyllade svenska ägarstyrningsmodellen, 

hotade. Först efter intensiv lobbyverksamhet från svenska storägare 

och politiker gav eu-kommissionen till sist upp ambitionerna att av-

skaffa dem.

På senare år är det i stället summan av en mängd nya regler som 

upplevs som hämmande. Eller som Per Lekvall, Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, har uttryckt det: »Varje enskild ny regel går att han-

tera men sammantaget får den ökade regleringen stora negativa effek-

ter. De många små stegens tyranni är förödande. I nästan varje förslag 

från eu-kommissionen finns det inslag som inte passar i Sverige.«

Inte förvånande var motståndet kompakt när sns i maj 2013 

höll seminarium och samtal om ett färskt eu-förslag om nya regler 

i spåren av finanskrisen 2008. Men motståndet kom inte bara från 

svenskar. Även veteranen inom anglosaxisk bolagsstyrning, Paul 

Myners, brittisk labourpolitiker och tidigare finansmarknadsminister, 

som bjudits in till mötet, var kritisk. »eu:s handlingsplan kommer inte 

att göra någon skillnad. Den adresserar inte grundproblemet med det 

spridda ägandet«, sade han.

E
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Magnus Graner, dåvarande statssekreterare på Justitiedeparte-

mentet och ansvarig för eu-regleringar höll med: »Kommissionen 

försöker lösa problem som inte existerar. Finanskrisen berodde inte 

på dålig bolagsstyrning i allmänhet. Problemen gäller bankerna«, sade 

han.

Europeiska kommissionen hade drygt fem månader tidigare lagt 

fram en handlingsplan för bolagsstyrning och företagslagstiftning 

(Action Plan, 12 december 2012). Ansvarig var Michel Barnier, kom-

missionär med ansvar för inre marknaden och tjänster 2010–2014. 

Hans rådgivare, Paulina Dejmek-Hack, försvarade planen hos sns: 

»Vi måste ta hänsyn till behovet av att underlätta för företag från alla 

de snart 28 medlemsländerna. Vi försöker ta vara på best practices men 

målet är att villkoren ska vara ungefär lika för alla bolag från olika 

medlemsländer. Reglerna behöver inte vara identiska för medlems-

länderna men de bör bygga på samma principer.« 

Europeiska kommissionens plan

Paulina Dejmek-Hack beskrev Europeiska kommissions bevekelse-

grunder när det gällde handlingsplanen och gav exempel på nya reg-

leringar. 

I fokus för planen stod ersättningar till chefer, orättvisor mellan 

ägare i samband med interna transaktioner, bristande förklaringar när 

ägare bröt mot regler, aktieägares möjligheter att samarbeta, bristande 

genomlysning av röstningsrådgivning (proxy advisors) samt ökat lång-

siktigt ägarengagemang. 

Det var framför allt på tre områden som kommissionen ansett att 

det fanns anledning att vidta åtgärder. Det första gällde informations-
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givning och öppenhet. »Det är ett område som kommissionär Barnier 

fäster stor vikt vid inte bara när det gäller företag utan också när det 

gäller hur finansiella marknader fungerar«, sade Paulina Dejmek-

Hack. 

Exempel på förslag var att företag med fler än 500 anställda 

skulle redovisa sin csr-policy. För att göra det enkelt hade kommis-

sionen föreslagit att företagen skulle få välja hur de vill redovisa: enligt 

nationella regler, eu-regler eller på annat sätt. 

Ett annat förslag gällde identifikation av aktieägare, vilken är 

viktig om man vill ha mer engagerade aktieägare. »Vi måste ju först 

och främst veta vilka de är«, sade Paulina Dejmek-Hack. »Vi funderar 

på att titta närmare på hur äganderätten överlåts och när den övergår 

vid gränsöverskridande aktieöverlåtelser. Det är en intressant juri-

disk fråga eftersom medlemsstaterna har väldigt olika regler runt just 

detta.«

eu-kommissionen ville också att institutionella investerare skulle 

informera bättre om hur de röstar och vilka principer de har när det 

gäller styrning. 

Det andra området där eu-kommissionen tyckte att det krävdes 

förändringar gällde aktieägarnas engagemang. Paulina Dejmek-Hack 

nämnde den så kallade vårrörelsen i Schweiz där man folkomröstat 

om chefsersättningar. eu-kommissionen hade dock snarare tänkt sig 

att bolagsstämman skulle rösta om den allmänna ersättningspolicyn 

och rapporter som beskrev bevekelsegrunderna, snarare än om nivån 

på individuella ersättningar. 

När det handlade om transaktioner med närstående parter (till 

exempel situationer där huvudägare kan göra affärer som gynnar 

dem på minoritetsägarnas bekostnad) ville kommissionen att aktie-

ägarna skulle få bättre insyn, till exempel genom krav på bedömning-
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ar av utomstående eller beslut av bolagsstämman.

En annan punkt gällde aktieägarnas ombud i samband med om-

röstningar vid bolagsstämmor, så kallade proxy advisors. När ägandet är 

spritt spelar sådana en viktig roll. eu-kommissionen ville uppmuntra 

branschen att fundera på gemensamma uppförandekoder. 

Det tredje området handlade om lagreglering, nämligen änd-

ringar för att underlätta gränsöverskridande operationer, till exempel 

flytt av juridiskt säte utan att behöva avveckla företaget och starta 

om. »Detta är juridiskt sett en ganska besvärlig fråga, eftersom den är 

central i den nationella företagslagstiftningen«, sade Paulina Dejmek-

Hack. 

Kommissionens utgångspunkt några år tidigare hade varit att det 

behövdes en juridisk struktur, en specifik företagsform, särskilt för 

mindre bolag som vill verka i flera medlemsländer utan att behöva ta 

hänsyn till ett stort antal varierande nationella lagar. Förslaget för ett 

så kallat europeiskt privatbolag hade dock blockerats av medlemssta-

terna i rådet (för godkännande krävdes att alla röstade för). Kommis-

sionen funderade därför på andra sätt att underlätta gränsöverskri-

dande företagsflyttningar.

Kommissionen ville också lansera en kampanj för att öka kunska-

pen om det så kallade eu-bolaget (se). Denna europeiska bolagsform 

hade funnits sedan 2004 och hade använts bland annat av Nordea 

och det tyska försäkringsbolaget Allianz. 

Pernilla Klein, moderator: Vilka har reaktionerna varit på handlingspla-

nen?

Paulina Dejmek-Hack: Blandade. En del undrar varför förslagen är så få 

när vi lagt ned så mycket arbete. Andra tycker att vi lägger oss i 
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nationell rätt i för stor utsträckning. Spännvidden betyder antag-

ligen att vi ligger ungefär rätt.

Pernilla Klein: Jag tycker att tonen från eu har ändrats de senaste tio 

åren. Har ni blivit öppna för ett större inslag av självreglering och 

mångfald?

Paulina Dejmek-Hack: Michel Barnier, som tillträdde i februari 2010, 

har redan från början drivit kravet på en blandning av lagstiftning 

och rättsligt icke-bindande åtgärder. Men kanske har vi varit då-

liga på att kommunicera det på ett tydligt sätt.

Pernilla Klein: Forskaren Colin Mayer hävdar att orsaken till den finan-

siella krisen var för stort fokus på aktieägarnas rätt, och att dessa 

ofta har varit kortsiktiga. Är det något som ni diskuterar i Brys-

sel?

Paulina Dejmek-Hack: Det stämmer att institutionella investerare ibland 

har haft kortsiktiga perspektiv. Just detta är en av grundtankarna 

bakom handlingsplanen. Vad vi vill titta på är vad man kan göra 

på lagstiftnings- och policynivå för att uppmuntra ett mera lång-

siktigt förhållningssätt och ägande.

Veteranens erfarenheter

Paul Myners pappa var fiskare i Cornwall. Mamman var hårfrisörska. 

När han berättade för henne om sitt jobb tyckte hon först att beloppet 

han förvaltade, som mest 84 miljarder pund, var obegripligt stort. 

Sedan, när han talade om att han ibland köpte aktier bara för att inte 

bli underviktad jämfört med index, blev mamman chockad. »Du sät-

ter alltså dina kunders pengar i dåliga företag«, utbrast hon. »Och det 

betalar de dig för?«
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Det är utifrån ett sådant resonemang som man ska se eu-kommis-

sionens »action plan«, tycker Paul Myners. Planen löser inte grund-

problemet, nämligen det spridda ägandet. Mellanhandsbranschen 

har vuxit fram från ingenstans och i dag är det den som representerar 

ägandet. Investerarna är så många att den som tar ansvar bjuder de 

andra på en gratistjänst.

Myners tar världens största fondbolag Blackrock som exempel. 

Blackrock är största ägare i nio av tio brittiska företag. Ändå existe-

rade bolaget inte för 50 år sedan och chefen besöker nästan aldrig 

London. 

När Paul Myners började som förvaltare på Gartmore 1985 

hanterade firman 1,5 miljarder dollar. Enligt brittiska regler var för-

valtarna tvungna att dagligen redovisa fondernas ägarandelar i bolag. 

Det brukade röra sig om någon procent i varje företag. Sedan växte 

Gartmores förvaltade kapital till 120 miljarder dollar och ägaran-

delarna steg ända upp till 15 procent. Ändå engagerade sig Gartmore 

inte i ägarstyrning.

Senare skrev Myners rapporter om finansmarknaden åt reger-

ingen, bland annat om betydelsen av ägaransvar. Därefter satt han i 

styrelser och såg situationen från andra hållet. Var sjätte månad av-

krävdes styrelsen information men den fick aldrig returinformation 

från ägarna och aldrig några råd. 

När han var styrelseordförande för Land Securities i Storbritan-

nien skrev han till de 20 största aktieägare och gav dem sitt mobil-

nummer. Bolagssekreterare varnade honom: »Se upp, någon kan 

ringa dig!« Men 18 av 20 ägare hörde aldrig av sig. En svarade, en 

ringde och tackade men ingen ville träffas.

År 2008 blev Paul Myners minister och 28 september fick han 

ta hand om förhandlingarna med banker som kraschat i finanskrisen. 
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Han träffade bankchefer, förhandlade med dem, tittade på styrelserna 

och insåg hur illa skötta banker varit, däribland Royal Bank of Scot-

land (rbs). Trots att rbs styrelse hade levt upp till alla formella krav 

om mångfald, oberoende och liknande hade banken kraschat. En or-

sak var att aktieägarna inte hade utövat något tryck. Det berodde på 

att de flesta förvaltare mäter sig mot index. Om fonderna inte har gått 

sämre än index ställs inga frågor. 

I sin iver att förstå bad Paul Myners också att få träffa ordföran-

dena för revisionskommittéerna i bankerna, helst en och en. De pro-

testerade och krävde att få ha med sig juridiska ombud. Till sist fick 

han träffa fyra av dem. Bara en lyckades undvika att under de första 

tre minuterna säga att han inte vetat något om så kallade subprime-

lån. Men det gjorde inget att de inte veta något, tyckte de. Finans-

marknadsministern skulle ändå lita på dem. Ingen av dem hade blivit 

ombedd att träffa aktieägarna. 

Hundratals miljarder pund i förlust, stor skada på ekonomin och  

för skattebetalarna – och ändå är det ingen av dem som äger insti-

tutionerna som avkrävs ansvar. Enligt Paul Myners är det mot den 

bakgrunden som ett antal seniora förvaltare och chefer i dag lockas av 

den svenska modellen där ägare via valberedningar utser oberoende 

ledamöter. Arbetet i valberedningarna leder till kontakt och konstruk-

tiv dialog mellan ägarna och styrelsen. Det finns nomineringskommit-

téer i Storbritannien men i praktiken utses ledamöterna av ordföran-

dena.

Paul Myners är för eu men mot förslagen om bolagsstyrning. 

»eu är för en aktie – en röst. Jag är för rösträttsskillnader och absoluta 

jämförelser av avkastning. Relativa mått främjar inte lönsamt riskta-

gande«, sade Paul Myners. 
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Pernilla Klein: Går problemen att reglera bort? Eller bör  branschen 

ändra affärsmodell? 

Paul Myners: Regler måste leda till resultat. Felet med den nuvarande 

principen för reglerna, »följ eller förklara«, är att det inte finns 

någon att förklara för. Ägarna har aktier i så många bolag att de 

inte bryr sig. 

Pernilla Klein: Så det är pensionsförvaltningen som behöver regleras? 

Paul Myners: Det är där svagheten sitter. Problemet är att spararna 

inget vill veta. Enda sättet att lösa problemet är att sätta bättre mål 

och att förvalta över en längre tidsperiod, fem eller tio år, till ex-

empel. Fondförvaltare gör vad kunderna vill; de går att styra.  

Vad svenskarna bör göra

Pernilla Klein: Tycker den svenska regeringen att eu-kommissionens 

förslag hotar den svenska modellen?

Magnus Graner: Den svenska regeringen tror på marknadsekonomi 

och anser därför att det är en nackdel att överreglera. Grundste-

narna ska finnas där, skydd av äganderätt, principen »följ eller 

förklara« i stället för lagstiftning etc. En viktig punkt är skillnaden 

mellan reglering och innehåll. Jag var på en konferens i Ryssland 

i förra veckan där regeringen talade om att den hade alla system 

på plats för att motarbeta korruption och hade prickat av alla åt-

gärdsplaner. Men som den ryska domaren i panelen påpekade är 

Ryssland ändå inte ens med i leken när det gäller att få bukt med 

korruptionen. Inga jämförelser i övrigt, men det är viktigt att eu 

funderar på slutresultatet.
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Pernilla Klein: Brister i långsiktighet tycks numera intressera även eu-

kommissionen. Underlättar det för svenskar när det gäller att 

påverka kommissionen? Vi har ju instrument för långsiktighet, 

till exempel rösträttsskillnader. 

Urban Funered, finansattaché svenska eu-representationen i Bryssel: Jag tror 

det, men det svenska näringslivet måste göra mer i Bryssel för att 

marknadsföra modellen. Vi är 70 personer som arbetar med frå-

gan i Bryssel men det gör intryck när företagsledare kommer och 

berättar hur väl systemet fungerar. Det är svårt att få uppmärk-

samhet. Polska, japanska, brasilianska – det är många modeller 

som konkurrerar om intresset. Det gäller att väcka uppmärksam-

het. Om svenska företag förbättrade siffrorna när det gäller antal 

kvinnor i styrelser, till exempel, skulle det antagligen underlätta. 

Pernilla Klein: Paul, hur ser du på möjligheterna att påverka beslutsfat-

tarna i Bryssel?

Paul Myners: Beslut i eu fattas genom förhandlande, ett givande och 

tagande i stort och smått. Portugiser som tillskansar sig rätten 

till bättre storlek på maskor i fisknäten mot något annat. Så går 

det till. Jag tror att Urban har rätt i att svenska företagsledare och 

investerare måste åka till Bryssel och tala för sin sak. Det kom-

mer att ta tid för det är många som har intressen att bevaka. Men 

kom ihåg att om eu-kommissionen får någonting om bakfoten så 

är det inte deras fel. Då har problemen beskrivits på fel sätt. Jag 

tycker att ni svenskar ska försöka skydda er modell.

Pernilla Klein: Är eu rätt nivå att ta itu med dessa frågor eller borde det 

göras nationellt?

Paul Myners: Problemen borde lösas av aktieägare.

Paulina Dejmek-Hack: Det är inte kommissionen i Bryssel som antar lag-

stiftning utan medlemsländerna och eu-parlamentet. Debatten 
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är intressant, för den visar hur svåra dessa frågor är. Visst är det 

som du säger, Paul, att reglering inte alltid är den bästa lösningen. 

Men å andra sidan tror jag att det är bra att hitta en arkitektur där 

de flesta av de olika europeiska modellerna kan passa in. Nyckeln 

är aktieägare men lagstiftaren kan inte tvinga ägare att ta ansvar. 

Svenska företag kan göra mer för att sprida kunskap om den 

svenska modellen. Det räcker inte att säga att den svenska model-

len är perfekt och förvänta sig att resten av Europa utan vidare 

kommer att instämma i detta.

Magnus Graner: Jag tycker att eu-kommissionen spelar en större roll 

än vad Paulina ger intryck av. Den har monopol på att lägga fram 

förslag. Nyckelfrågan är hur långt den vill gå. Vill kommissionen 

bygga en supranationell struktur eller nöjer den sig med att un-

derlätta för olika modeller att samexistera? Jag röstar för att den 

ska satsa på det senare. Tänk om vi hade valt en modell för 15 år 

sedan, till exempel den italienska. Hur skulle Europa ha sett ut 

då? 

Paul Myners: eu-kommissionen ägnar sig för lite åt frågan om ägaran-

svar. Jag anser att fondförvaltare har ansvar för de tillgångar som 

anförtrotts dem. De har inte behövt leva upp till det ansvaret. eu 

accepterar att det finns brister med spritt ägande och försöker 

hantera bristerna i stället för att avhjälpa dem. Men det är ingen 

som har bestämt att ägandet ska vara spritt och skötas via mel-

lanhänder. Ägarspridningen fördjupar dessutom sociala problem, 

som bristande hållbarhet, eftersom små och kortsiktiga ägare 

inte bryr sig om den avlägsna framtiden. Ägandet blir som häst-

tävlingar, ägarna bryr sig bara om loppet, medan anställda är helt 

beroende av sina företag. Det är en stor brist. 

Pernilla Klein: Finns problemen med spritt ägande på eu-agendan?



Paulina Dejmeck-Hack: Ett väldigt utspritt ägande kan vara en anledning 

till den brist på långsiktighet som vi ser i många företag. Detta är 

dock inte bara en fråga för lagstiftaren utan handlar även om na-

tionella och kulturella preferenser

Per Lekvall: Är det möjligt att öka de brittiska aktieägarnas makt? 

Paul Myners: Det handlar inte om brist på makt utan om viljan att an-

vända makten. Institutionella ägare har inte sökt makten, de har 

bara sökt avkastning. 
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Samtal nr 4

REGLERING  

AV  BANKERNAS 

 BOLAGSSTYRNING

Är banker  annorlunda?

DATUM 28 augusti 2013

Professor Jaap Winter, Jörgen Holmquist och Peter Norman diskuterade 

behovet av att ställa särskilda krav på bankernas bolagsstyrning.
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 äll an har bank er nas  skuld i en finansiell kris 

framstått så tydligt som 2008. Sammanflätningen av finansiella insti-

tutioner världen över, och framför allt i usa och Europa, visade sig 

ha drivit upp kreditriskerna till helt nya nivåer. När den amerikanska 

investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs blev chockvågen 

så stark att det blev ebb i hela kreditsystemet. Företagens orderingång 

försvann över en natt. 

Sedan dess har politiker och myndigheter lagt ned mycket energi 

på bankreglering, inte minst inom eu och g10. »Aldrig mer« blev 

mottot sedan flera regeringar tvingats gå in och rädda banker som 

visat sig för stora för att man skulle våga låta dem gå i konkurs. Reg-

leringsivern har inte bara gällt procentuella begränsningar av riskta-

gandet. Även styrningen av bankerna hamnade i fokus. Hur kunde 

ägarna och styrelserna låta bankerna ta så stora risker, frågade sig 

chockade väljare och politiker. 

Följden är en rad nya regler om bolagsstyrning av banker, bland 

annat i eu:s kapitaltäckningsdirektiv som infördes i Sverige 2014. 

Direktivet gällde nämligen inte bara kapitalkrav utan även styrelse-

arbete och ersättningar. 

Problemet är att många, inte minst i Sverige, tycker att de nya 

bankreglerna är både trubbiga och klåfingriga och att de passar ovan-

S
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ligt dåligt med den svenska modellen för ägarstyrning. 

Tydligaste exemplet är regeln om begräsning av antalet styrelse-

uppdrag. Ledamöter i bankstyrelser får sedan våren 2014 inte ha 

mer än tre styrelseuppdrag utöver det i bankstyrelsen. Reglerna är 

trots viss anpassning ett allvarligt avbräck för den svenska modellen 

där styrelsen är oberoende från ledningen och ledamot är en profes-

sion och ett levebröd i sig. Problemet förvärras av att de stora gamla 

svenska maktsfärerna vuxit fram runt varsin bank, seb och Handels-

banken. Bankernas centrala roll innebär att många som arbetat som 

styrelseproffs åt en sfär kombinerat styrelseuppdrag i respektive bank 

med styrelseuppdrag i sfärens övriga företag. 

Ett ytterligare memento är de böter som de nya reglerna kan 

tvinga vårdslösa ledamöter att betala personligen. Bötesbeloppet kan 

bli så mycket som 5 miljoner euro. En rad styrelseproffs har sedan de 

infördes inte vågat ställa upp som ledamöter i bankstyrelser.

Därför var stämningen upprörd när de kommande reglerna 

debatterades på sns. Men diskussionerna blottlade inte bara kompli-

kationerna med de nya reglerna utan visade också tydligt hur banker 

skiljer sig från andra verksamheter när det gäller behovet av reglering. 

Ett grundproblem är att ägarnas och bankerna risknivå skiljer sig 

åt så kraftigt. Aktieägarna har för det mesta spritt sina risker genom 

att äga flera olika aktier, vilket ju är fondsparandets affärsidé. Ban-

kerna däremot står och faller med den egna verksamheten. 

Aktieägarna tål alltså högre risk än bankerna. Det förhållandet 

gäller även ägande i andra branscher. Skillnaden är att banker via sin 

utlåning påverkar en avsevärd mängd andra bolag. Därför får skill-

naden mellan aktieägarnas riskprofil och bankernas betydligt allvarli-

gare konsekvenser.

Ett annat dilemma är att många banker är systemviktiga. Finan-
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sieringslösningar är som dominobrickor: faller en faller alla. Därför 

behöver risktagandet i banker begränsas. Frågan är bara hur man gör, 

när detaljreglering på internationell nivå visar sig ha så stora brister. 

Inbjudna talare var Jaap Winter, professor i Corporate Governan-

ce vid Duisenberg School of Finance i Amsterdam, Jörgen Holmquist, 

tidigare generaldirektör vid eu-kommissionens generaldirektorat för 

den inre marknaden och finansmarknadstjänster 2007–2010, och 

därmed en av de mest inflytelserika i Europa vad gäller bolagsstyr-

ning av banker samt Peter Norman, dåvarande finansmarknadsminis-

ter.

En slutsats var att högre kapitalkrav är ett naturligt sätt att mins-

ka skillnaden i risktagande mellan aktieägarna och bankerna. Ett an-

nat sätt är att banker förstatligas när de hotas av konkurs. Det innebär 

ju att aktieägarna förlorar allt men banken överlever.

»Fast i en del länder ser man det som kommunism«, sade Peter 

Norman. 

Jörgen Holmquist påpekade att etik beror på kultur snarare än 

regler och att bolagsstyrning handlar mycket om etik. 

»Bankerna har mycket makt. De är på defensiven och mäktiga 

företrädare stiger inte fram och pekar på orsaker och lösningar.«

Han tror att en av orsakerna till att det blivit så mycket reglering 

är att bankerna haft gott om resurser och mycket att säga till om, att de 

varit duktiga på lobbying.

»Det har lett till att de sluppit vissa saker men det leder inte till 

en konstruktiv dialog. Det är antagligen ett av skälen till att vi fått så 

mycket reglering av fel slag.«
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Jaap Winter om bankledningarnas arrogans 

»Frågan är varför ändrade regler för bankernas bolagsstyrning ägnas 

så mycket kraft? Jag tror att det är ›lyktstolpefenomenet‹, det vill säga 

att man tar itu med det som syns«, inledde Jaap Winter skämtsamt. 

Han utgick från de tre nyckelspelarna när det gäller ägarstyrning: 

ledningen, styrelseledamöterna och ägarna. Finanskrisen avslöjade att 

det fanns allvarliga problem på alla tre nivåer när det gällde bankerna. 

Ledningarna saknade insikt om riskerna och kulturen var arro-

gant. Arrogansen manifesterades i myten »Vi kan räkna ut allt och vi 

kan hantera allt, eftersom vi är så smarta«, beskrev Jaap Winter. Det 

innebar en systematisk risk. 

En av orsakerna var utformningen av ersättningarna. De bör 

utformas så att intressen sammanfaller, det vill säga att ledningens 

intresse sammanfaller med aktieägarnas. 

Men den likformigheten är svår att uppnå, på grund av skillna-

den mellan aktieägarnas och verksamhetens risk. Aktieägarna kan ju 

som sagt sprida sina risker genom att äga flera olika aktier. 

När ersättningen kopplas till aktiekursen lockas chefen därför att 

ta högre risk än banken borde. Optioner förvärrar problemet, efter-

som de innebär att chefen själv inte riskerar att förlora några satsade 

pengar. 

Dessutom verkar det som om människor inte kan hantera stora 

variationer när det gäller sin ersättning. Stora rörliga ersättningar 

tränger ut den inneboende motivationen att göra gott. De uppmunt-

rar till fusk och lögner, menade Jaap Winter. 

Fuskandet börjar när målen ska sättas och förvärras när man ska 

fastställa hur de ska uppfyllas, fortsatte han. Och när det blir normalt 

att fuska lite så kommer några att fuska mycket. 
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Löner som till stor del är rörliga tar alltså bort komplexiteten och 

förvrider bedömningsförmågan. Andelen rörlig ersättning bör därför 

bara spegla särskilda insatser. Men begränsningen ska inte ske genom 

bindande reglering eftersom en sådan bara minskar ansvarstagandet, 

ett problem som förvärras av att frestelsen alltid är stor att lätta på reg-

leringen i goda tider. 

När det gällde styrelser var Jaap Winter kritisk till eu:s förslag till 

reglering. Han exemplifierade med anglosaxiska så kallade oberoende 

ledamöter, det vill säga personer som inte ingår i företagsledningen. 

I sådana styrelser har det enligt honom visat sig att de oberoende le-

damöterna lätt hamnar i kunskapsmässigt underläge och därmed blir 

beroende av de övriga. De får alltså svårt att hålla emot om ledningen 

vill ta för stora risker. 

»Reglerarna vill lösa deras brist på kunskap med utbildning«, 

sade Jaap Winter. »Men vad ska vi lära dem? Nästa kris blir inte li-

kadan som den förra. Varför fokusera på oberoende ledamöter när 

berörda myndigheter och beroende ledamöter inte heller förstod att 

de var på väg mot en kris? Varför inte ställa krav på dem som är bero-

ende och naturligt engagerade?«

Begränsningen av antalet styrelseuppdrag tycker han är ett 

mycket rudimentärt sätt att reglera. En del hinner bara med två upp-

drag. Andra hinner med sex eller sju för att de har bra administrativ 

uppbackning. Regeln är alldeles för fyrkantig. Det behövs flexibilitet 

och makten över den ska inte ligga hos myndigheter som inte vet hur 

bolag ska skötas. Regler leder till regeluppfyllande snarare än bra styr-

ning, tycker Jaap Winter.

Det tredje problemet gäller ägandet i banker. Eftersom ägarna 

hela tiden diversifierar sina portföljer och strävar efter ständig likvi-

ditet är ägandet inte tillräckligt långsiktigt. Ägarna minskar sin risk 
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genom att diversifiera i stället för att ta ansvar. 

Men det finns problem med stora kontrollägare också, påpekade 

Jaap Winter avslutningsvis. De kan bli för dominerande. Vill man 

verkligen minska långivarnas och samhällets risk måste man förändra 

grundförutsättningarna för bankverksamhet. För det krävs kraftigt 

höjda kapitalkrav. 

Jörgen Holmquist om statens garanti

Jörgen Holmquist var inne på samma linje som Jaap Winter men ut-

gick i stället från bankernas roll i näringslivet och samhället. Eftersom 

finansmarknader är så viktiga för ekonomin finns det en implicit, out-

talad och mycket stor garanti från regeringar att inte låta dem krascha, 

förklarade han. När det blir problem i den finansiella sektorn har re-

geringar inget annat val än att gå in med stöd. Alternativet är kollaps, 

lågkonjunktur och arbetslöshet.

Visserligen kan politiker låta mindre banker gå omkull. Det 

förekommer, särskilt i usa där spararna tas om hand av försäkrings-

system för inlåning. Men även en krasch för en medelstor bank eller 

en grupp mindre banker kan tvinga regeringar att agera, särskilt om 

marknaderna är fragila. Därför räknar bankägare med garanti.

Den vetskapen ändrar incitamenten och därför är finansiella in-

stitutioner annorlunda i mycket högre grad än vad marknaden skulle 

ge för handen. 

»När det är goda tider vill ingen prata om garantin«, påpekade 

Jörgen Holmquist. »Inte ens i början av finanskrisen ville man tala om 

den. Det går att inte att skylla individer för det. Deras beteenden är 

rationella på grund av den implicita garantin.« 
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»Men för samhället är beteendet irrationellt. Därför behövs detal-

jerade och begränsande regleringar av bankverksamhet«, sade han. 

Man skulle kunna tro att aktieägarna blivit försiktigare eftersom 

de numera förlorar hela eller nästan hela sin investering när en bank 

blir insolvent. Men det finns starka skäl för dem att inte reagera. I de 

flesta banker är ägarna många, små och passiva. Finansiella kriser 

inträffar inte så ofta. För det mesta är det bara någon enstaka av alla 

drabbade banker som går under. Chanserna är alltså goda att just den 

bank de har aktier i klarar sig. 

Detsamma gäller bankledningar. Krisen är avlägsen och möjlig-

heterna till förtjänst goda. Många ledningar i de banker som rekon-

struerades efter kraschen 2008 verkar heller inte ha insett hur mycket 

som stod på spel, tyckte Jörgen Holmquist.

Europeisk reglering av finansiella marknader har skruvats åt 

rejält. Det gäller särskilt banksektorn. Övervakningen på eu-nivå 

har stärkts genom skapandet av European Banking Authority, eba, 

och andra övervakningsmyndigheter. eu-ländernas regelböcker blir 

alltmer harmoniserade. Insättargarantiförsäkringen har stärkts. Kapi-

tal- och likviditetskrav på banker har höjts och de har tvingats skaffa 

sig överlevnadsplaner. Myndigheterna har fått mer makt att ingripa 

tidigt. 

Enligt Jörgen Holmquist behövs dessa ändringar, även om man 

kan ha olika syn på detaljerna. Men för honom var en grundfråga vik-

tigare än huruvida regleringarna går tillräckligt långt eller inte: Borde 

vi inte ha mycket högre kapitalkrav i stället?

Visst kan kraven redan tyckas höga. De nya Baselreglerna om  

8 procent plus diverse buffertar innebär att det totala kravet ligger på 

10 till 12 procent. 

Men eftersom kapitalet riskvägs är det verkliga kravet lägre. 
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Uppskattningsvis motsvarar eget kapital i förhållande till tillgångar i 

dag 3 procent. Det är mycket lågt om man jämför med icke-finansiella 

företag som ofta har en soliditet på 30–40 procent, alltså en tiondel. 

Förr hade banker mycket större andel eget kapital. Det är den under-

förstådda statliga garantin som lett till att kapitalkraven är så mycket 

lägre i dag.

En invändning mot ökade krav brukar vara att sådana skulle läg-

ga sordin på tillväxten. Men om man tillåter en ordentlig övergångs-

period, blir inte effekterna så stora, trodde Jörgen Holmquist.

En annan invändning är att lånekostnaderna skulle gå upp. Men 

om bankerna tvingades att ha större eget kapital så skulle kostnaden 

för att låna bli mer marknadsmässig. Det skulle också leda till att inci-

tamentssystemen fungerade bättre, och till att den finansiella sårbar-

heten i samhället minskade liksom statens kostnader. 

Naturligtvis skulle ökade krav också leda till en del problem, 

medgav Jörgen Holmquist, till exempel fler så kallade skuggbanker, 

låneinstitut som uppstår för att kringgå bankregleringen. Men sådana 

problem kan man hantera. 

Ett tredje hinder är bankägares motstånd mot även mindre ök-

ningar av kapitalkraven, ett motstånd som beror på att det höga finan-

siella risktagandet också lett till högre avkastning. 

Tomas Nicolin, styrelseproffs: Är det verkligen sant att den implicita statli-

ga garantin är en fördel för bankernas ägare och ledning? Innebär 

den inte i stället att banker kan låna billigare och att den därmed 

kommer kunderna till nytta när de ska låna? 

Jörgen Holmquist: Visst blir räntan lägre, vilket folk tjänar på. Men sam-

tidigt satsar särskilt investmentbanker på hög avkastning och de 

vill ha en hävstång, det vill säga hög belåning, för att maximera 
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den. De kan leva med risken för kris och arbetslöshet eftersom de 

har vittring på extremt höga ersättningar. De flesta banker brukar 

överleva, så risken de tar är rätt liten. 

Svenska beslutsfattares synpunkter  
på reglernas passform

Petra Hedengran, chefsjurist och ansvarig för bolagsstyrning Investor: Investor 

är största långsiktiga ägare i seb. Vi välkomnar försöket att 

förbättra motståndskraften på finansmarknaden. Men det är av 

grundläggande betydelse att spelreglerna blir lika för alla. Vikti-

gast är att kunna behålla flexibiliteten när det uppstår en finans-

kris. Med alltför detaljerade direktiv så skiftar ansvaret från ägare 

till reglerare. 

Ägare tappar makten, till exempel över nomineringar till 

styrelser. Reglerarna får ett mycket stort inflytande över vem som 

får sitta i en styrelse och vilka styrelsens uppgifter är. Reglerna 

kommer också att leda till att styrelserna tvingas engagera sig i 

en rad nya operativa arbetsuppgifter. Risken är att styrelsen inte 

får tillräckligt mycket tid att engagera sig i strategiska frågor utan 

tvingas ägna sig mer åt att kontrollera att regler följs. 

Pernilla Klein, sns: Synpunkter på detta skifte av makt bort från ägar-

na?

Jaap Winter: Ägarstyrningen skiljer sig mellan olika länder. I Spanien 

samarbetar stora ägare och exploaterar företagen till nackdel för 

övriga ägare. I Sverige är storägarna mer ansvarstagande. Därför 

är det synd att reglerarna vill ta ifrån dem ansvaret. Skillnaderna 



73

sa
m

t
a

l
 n

r
 4

  
 R

eg
ler

in
g 

av
  b

an
ke

rn
as

  b
ola

gs
sty

rn
in

g 

P E R N I L L A  K L E I N
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mellan länderna gör att harmonisering av bolagsstyrning inte är 

någon bra idé. 

Jörgen Holmquist: Det gäller att förena intressen, men det är inte så lätt. 

Viktigast är att förändra kulturer. Bättre kultur handlar om gene-

rella principer men organisationer tenderar att reglera detaljer. 

Pernilla Klein: Finansdepartementet jobbar nu som bäst med att över-

sätta det nya kapitaltäckningsdirektivet till svensk lagstiftning. 

Jörgen, vilka är dina råd till dem?

Jörgen Holmquist: Sverige fick vissa friheter. Till exempel planerar man 

att ha högre kapitaltäckningskrav. Men det går inte att ha för 

stora skillnader mellan olika länder på en marknad som är tänkt 

att vara enhetlig. 

Martin Andersson, dåvarande generaldirektör Finansinspektionen: Många är 

för att eu harmoniserar regler, bara inte när det gäller deras eget 

område, i det här fallet bolagsstyrning. Då vill vi få ha våra egna 

små särdrag kvar. 

Jörgen Holmquist: Martin, tycker du att det skulle vara bättre om 

 Sverige stod utanför eu?

Martin Andersson: Nej. Kapitaltäckningsreglerna har utvecklats till det 

bättre efter kritiska synpunkter. Men den svenska regeringens 

synpunkter på harmonisering har varierat över tiden. För tio år 

sedan ville många att Sverige skulle vara ett finansiellt centrum, 

Finansplats Stockholm, och del i ett enhetligt internationellt 

system. Nu vill vi i stället behålla våra särdrag.

Pernilla Klein: Martin, hur ser Finansinspektionens frihetsgrader ut i 

förhållande till den nya regleringen?

Martin Andersson: Vår frihet är begränsad. Det som verkligen behövs 

är en harmonisering av myndigheternas tillämpning inom eu, 

men det är svårt att uppnå. 
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Jaap Winter: I Bryssel vill alla skydda sina särdrag. Det skulle vara 

bättre om ministrarna kunde ta ett steg tillbaka. Om man inte 

vet om en regel hjälper, inför den inte! Insistera på att de inte ska 

reglera snarare än att insistera på att ni ska få behålla det svenska 

systemet.

Jörgen Holmquist: Problemet för politiker är att de behöver visa hand-

lingskraft. Kommissionen borde avreglera också, men det är 

svårt att få den att göra det. Politikerna och tjänstemännen borde 

fundera mer på när europeisk lagstiftning verkligen gör nytta. 

Peter Norman: Det är inte lätt att få sin vilja igenom i eu. Svenska rege-

ringen har fått kämpa hårt för högre kapitalkrav. Den statliga 

garantin mot fallissemang gäller institutioner, inte aktieägare.  

I  Sverige är Carnegie, där jag var ordförande, ett intressant exem-

pel. Aktieägarna förlorade allt, sedan fortsatte bankens verksam-

het. Det är en teknik som jag är förtjust i. 

Jörgen Holmquist: Men skulle du ha vågat låta Handelsbanken, Swed-

bank eller Nordea gå omkull? Och gynnar inte den outtalade 

garantin till dem indirekt även övriga bankägare?

Peter Norman: Det problemet minskar med ökade kapitalkrav. Med 

högre krav står mer på spel för aktieägarna. Stötestenen är i stäl-

let hur bankövertagande upplevs i många andra länder. I några 

ser man det som rena kommunismen om staten tar över banker. 

Ändå kan vi peka på att vi bara ägde Carnegie i sex månader.

Pernilla Klein: Det tycks finnas gränser för vad reglering kan åstadkom-

ma. Peter, vilka är dina erfarenheter från din tid som bankchef? 

Vad behöver göras?

Peter Norman: Det är viktigt att minska de rörliga ersättningarna. För 

tio år sedan trodde vi att det gick att delegera problemet till ak-

tieägarna. Rätt utformade skulle ersättningarna fungera. Men 
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det gjorde de inte. Det krävs daglig dialog om hur man motiverar 

folk. 

Pernilla Klein: En av de nya regler som är mest kontroversiell är be-

gränsningen av antalet uppdrag för bankledamöter. Hälften av 

alla styrelseledamöter i svenska banker skulle behöva avgå, sägs 

det. 

Peter Norman: Svenska regeringen var inte för den regeln. Det finns 

personer som bara sysslar med styrelsearbete, då går det att ha 

fler uppdrag än fyra. Den typen av reglering brukar leda till att 

man skapar nya organ för att komma runt den. Dessutom är det 

aktieägarna som ska bestämma om sådant. 

Pernilla Klein: Vilka är dina erfarenheter av att försöka förklara de 

svenska ståndpunkterna?

Peter Norman: Generellt är förståelsen god och det har lämnats ut-

rymme för svenska undantag. Men jag har haft svårigheter att 

förklara hur och varför man kan ta över en bank. Tjänstemännen 

i Bryssel har svårt att förstå att staten kan delegera styrningen av 

en statligt ägd bank. 

Jörgen Holmquist: Det är inte särskilt många regeringar som är intres-

serade av bolagsstyrning. Varför blir det ändå så här?

Peter Norman: Kanske ser en del det som ett sätt att komma åt höga 

chefsersättningar. En fördel i Europa har varit att olika institutio-

nella förutsättningar fått konkurrera. Regleringen är ett sätt att 

begränsa den konkurrensen. Bankverksamhet skiljer sig kraftigt 

mellan länderna. Sverige har fyra mycket stora egna banker. 

Polackerna har inte en enda egen bank, bara utländska, så de vill 

skaffa sig metoder att kontrollera dem. 

Pernilla Klein: Peter, du pratade om att ägarna ska ta större ansvar. Men 

ett problem med de nya reglerna är att man minskar ägarnas 
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makt och ger ledningarna mer. Ledningarna får genomföra för-

ändringarna och prata med myndigheterna. Vad ska man göra åt 

det?

Peter Norman: När man ökar kraven på kapital i bankerna, vilket jag 

tycker är det bästa sättet att reglera, så måste ägarna engagera sig 

mer. För då har de mer att förlora.

Jaap Winter: Men det fungerar bara när ägarna har kontrollpositioner. 

Det fungerar inte i kombination med spritt ägande.

Jörgen Holmquist: Jag håller inte helt med. Med mycket högre kapital-

krav blir garantin mindre viktig även för aktieägarna. Då kom-

mer de att ändra sitt sätt att uppträda. 

Jaap Winter: Det är en illusion. Eftersom ägandet är så spritt blir intres-

set för att äga banker bara mindre om de har högre kapitalkrav. 

Kraven leder alltså inte till större ansvarstagande utan till lägre 

aktiekurs.

Jörgen Holmquist: Det beror på avkastningen på kapitalet. 

Jaap Winter: Om skuldsättningen minskar så blir det ju svårare att få 

avkastning.

Jörgen Holmquist: Men risken minskar ju också. En bank som har mer 

kapital bör, allt annat lika, var mindre benägen att gå i konkurs.

Publikfråga: Jörgen, vad tycker du skulle vara den rätta kapitalnivån 

för banker, risk- och icke riskavvägt?

Jörgen Holmquist: Jag kan tyvärr inte svara på det. De gällande Basel-

kraven innebär en ganska liten ökning. Jag tycker att man ska 

överväga mycket högre kapitalkrav, sådana som vi hade i banker-

na för 50, 60 år sedan. Men det krävs en grundlig teknisk analys 

när det gäller riskvikter och liknande

Peter Norman: Om man ökar kraven mycket och snabbt så kommer det 

att bli många fler skuggbanker, vilket kan leda till penningtvätt 



och en mängd andra oönskade effekter. Men en intressant effekt 

är att finansieringskostnaderna går ner när kapitalkraven höjs. Se 

på schweiziska och svenska banker. Stora företag i Europa och på 

annat håll vill göra affärer med banker som är solida. Schweiziska 

banker använder det i sin marknadsföring nu för tiden. Markna-

den föredrar banker som lever upp till höga krav.

Pernilla Klein: Enligt nya riktlinjer ska Finansinspektionen bedöma om 

styrelseledamöter i banker är bra på att fatta beslut och bedöma 

risker, om de är självständiga och strategiska och om de vill enga-

gera sig i pågående utbildning och utveckling. Hur ska Finansin-

spektionen klara det? 

Per Håkansson, chefsjurist Finansinspektionen: Man måste förstås hitta en 

balans mellan myndigheter och ägare. Vi är en kontrollstation. Vi 

vill fortfarande att ägarna i bankerna ska ta det största ansvaret.

Pernilla Klein: Hur bindande är de nya riktlinjerna? 

Per Håkansson: Vi uppfattar de riktlinjerna som så kallade allmänna 

råd. Då gäller metoden följ eller förklara.
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Samtal nr 5

REVISORERNAS 

OCH STYRELSENS 

 ANSVAR 

Vad blir  effekterna av Prosolviadomen?

DATUM 22 januari 2014

Adjungerad professor Carl Svernlöv diskuterade Prosolviadomens effekter 

med styrelseproffset Catharina Lagerstam och Thomas Thiel, kpmg.
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 em har störst  ansvar för att ägare ska kunna lita på 

bolag: revisorerna eller styrelsen? Formellt ansvarar revisorerna för 

att rapporteringen är riktig och styrelsen för att bolaget sköts bra. 

Problemet är att siffrorna och skötseln hänger ihop. Företagande och 

aktieägande handlar ju ytterst om risktagande och därmed om för-

väntningar som i sin tur bygger på bedömningar av både utgångsläget 

och framtiden.

Med teknikkonsultbolaget Prosolvias konkurs 1998 ställdes 

frågan på sin spets. En mångårig rättsprocess mellan konkursboet och 

Prosolvias revisorer PwC inleddes och hösten 2013 dömdes PwC i 

hovrätten att betala 2 miljarder kronor i skadestånd, ränta, rättegångs-

kostnader med mera till konkursboet. 

Parterna förlikades senare men domen väckte stort uppseende. 

Skälen var flera. Skadeståndet var rekordhögt. Revisorerna var de 

enda som fälldes, styrelsen kom undan. Domen byggde dels på en 

ovanlig parallell om underlåtenhetssynd baserad på ett socialrättsfall, 

dels på bedömningen av den händelsekedja som låg till grund för 

den fallande värderingen av bolaget, det vill säga hur förväntningar 

byggts upp på aktiemarknaden. Vad var det som fick aktiekursen att 

falla och bolaget till sist att gå i konkurs? Den felaktiga redovisningen? 

Avslöjande artiklar i Dagens Industri? Dessa två i förening? Eller helt 

V
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enkelt för stort risktagande i bolaget? Ett liknande värderingsresone-

mang låg bakom det osedvanligt höga skadeståndet.

»Jag tror att domen kommer att användas framöver som stöd för 

lägre beviskrav i skadeståndsmål mot revisorer, styrelseledamöter och 

vd:ar«, sade Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adjung-

erad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet som utrett 

frågan i sns-skriften »Revisorers skadeståndsansvar i framtiden«, när 

Prosolviafallet diskuterades på sns.

Han tyckte att det är olyckligt att Prosolviamålet inte fick chansen 

att prövas i Högsta domstolen. Innan de rättsfrågor som behandlas i 

hovrättens dom får sina svar, genom hd-avgörande eller lagstiftning, 

kommer det att råda betydande rättsosäkerhet i frågan om revisorns 

ansvar. 

Catharina Lagerstam, styrelseproffs och känd för att ha larmat 

om hq Banks tradingförluster, tyckte att styrelsen kom för lindrigt 

undan. »Jag tycker att styrelsen sitter i första vagnen på tåget och revi-

sorerna längre bak när det gäller ansvar«.

Thomas Thiel, auktoriserad revisor på kpmg och tidigare vd 

där, höll med: »Det mest oroande är styrelsens bristande ansvar. Det 

måste vara tydligt att det är styrelsen som har primäransvaret och att 

revisorerna har ett sekundäransvar.« 

Prosolvias uppgång och fall 

( för en utförligare beskrivning se sns Analys 17, 2014)

Prosolvia bildades 1988 av civilingenjörerna Dan Lejerskär och 

Morgan Herou som hade lärt känna varandra under studietiden på 

Chalmers i början av 1980-talet. Bolaget växte snabbt och fick kon-
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sultuppdrag från flera stora svenska industriföretag. Under 1990-talet 

började man utveckla egen programvara. För att få ytterligare pengar 

till utlandssatsning och utveckling beslöts 1996 att bolaget skulle till 

börsen. Eftersom börsrevisorerna uttryckte vissa tvivel dröjde börs-

introduktionen till sommaren 1997. Grundarna förblev huvudägare 

med 70 procent. Kursen gick upp och vid årsskiftet 1997/1998 var 

bolaget värderat till 4 miljarder kronor. I mars 1998 nåddes rekord-

värderingen på 4,7 miljarder kronor. 

Prosolvias första så kallade Virtual Reality Center, vrc, etable-

rades 1995. Tanken var att dessa center skulle fungera som säljkanal 

för programvaran, samtidigt som de skulle leda till utveckling av 

den. Centren byggdes upp i samarbete med lokala parter med goda 

kontakter inom forskning och industri i sitt närområde. I samband 

med börsintroduktionen beslöts att delägande och administration av 

vrc skulle läggas i ett särskilt bolag, Interactive Visual Simulation 

International Gothenburg (ivs), som bildades i april 1997. Målet var 

att etablera 15 vrc:s under 1997. För att göra detta behövdes kapital 

och Industrifonden trädde in som delägare i ivs. Prosolvia och Indu-

strifonden skulle äga 49,5 procent vardera i ivs, medan resterande 

ägarandel skulle tillfalla den ideella föreningen Virtual Reality Asso-

ciation (vra), vars medlemmar skulle bestå av lokala parter och de 

bolag som drev vr-center runt om i världen. 

Avslöjande artiklar 

Den 3 april 1998, samma dag som Prosolvias årsredovisning för 

1997 offentliggjordes, publicerade Dagens Industri en artikel som 

hävdade att bokslutet innehöll felaktig information om ivs och för-
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säljningen till vrc. Tidningen skrev också att bokslutet innehöll flera 

allvarliga fel och oklarheter, att ledningen genom justeringar i bokslu-

tet hade blåst upp resultatet från 5 miljoner kronor till 83 miljoner, att 

kundfakturornas liggtid ökat under året till i genomsnitt 170 dagar, 

att bolagets likviditet försämrats med 91 miljoner kronor sista kvarta-

let 1997 samt att kassaflödet varit negativt det kvartalet och det första 

1998. Det stod också att ivs i kommunikén beskrevs som ett intres-

sebolag i vilket Prosolvia hade en långsiktig ägarandel om 49,5 pro-

cent, trots att Prosolvia ägde 50,5 procent och att cirka 165 miljoner 

av Prosolvias intäkter på 434 miljoner kronor kom från bolag som 

Prosolvia var delägare i. I artikeln framfördes även viss tveksamhet till 

kundfordringarnas värde eftersom betalningstiderna ökat kraftigt. 

Artikeln följdes av flera, både i Dagens Industri och i andra 

 medier. Efter omorganisation, ledningsbyte och försök både att sälja 

delar av verksamheten och göra en nyemission gick Prosolvia i kon-

kurs den 28 december 1998. 

Konkursen ledde till inte mindre än tre separata rättsprocesser, 

en straffrättslig och två civilrättsliga. I den straffrättsliga väcktes åtal 

mot fem inblandade i företagsledning och revision för grovt bokfö-

ringsbrott och grovt svindleri. Samtliga åtalade friades av Göteborgs 

tingsrätt i en dom från 2005 som inte överklagades. 

Civilmålen gällde skadeståndstalan av konkursboet mot före-

tagsledning respektive revisionsföretaget PwC och huvudansvarig 

revisor. Vad gällde PwC menade konkursboet bland annat att redovis-

ningen 1997 i väsentliga avseenden avvek från lag och god redovis-

ningssed. Intäkter och kundfordringar var för högt redovisade med 

128 miljoner kronor och redovisningen gav ingen rättvisande bild av 

ställningen och resultatet för Prosolvia med dotterbolag. Enligt kon-

kursboet fanns det brister i förvaltningen och den interna kontrollen. 
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Konkursboet menade vidare att revisionen av nämnda förhållanden 

var oaktsam, vilket innebar en skadeståndsskyldighet för PwC.

Tıngsrätten friade 

Målet handlade alltså om revisionen av vissa bolag inom Prosolvia-

koncernen för räkenskapsåret 1997. Det gällde särskilt huruvida 

det varit förenligt med god revisionssed att inte anmärka mot redo-

visningen av 15 affärshändelser som rörde försäljning i de så kallade 

Competence Centers och om denna påstådda underlåtenhet lett till 

att Prosolvia försatts i konkurs. 

Tingsrätten fann att vissa affärer felaktigt intäktsförts 1997, att 

redovisningen som en följd av detta inte överensstämt med god redo-

visningssed samt att PwC varit oaktsamt när det utfört revisionen. 

Tingsrätten pekade dock på att det var oklart om Prosolvias egen-

utvecklade programvaror erhållit någon mer omfattande marknads-

acceptans, att finansieringsproblemen uppkom redan i slutet av 1997 

och att det i början av januari 1998 visat sig att Prosolvia inte kunde få 

några krediter. 

Därför ansåg tingsrätten att skriverierna i medierna inte hade varit 

avgörande för att Prosolvia inte lyckades få nya krediter. Vidare ansåg 

rätten att publiciteten i medierna inte orsakades av den felaktiga redovis-

ningen eller den oaktsamma revisionen av redovisningen av affärerna. 

När det gällde konkursen och den angivna skadan fann tingsrät-

ten att den oaktsamma revisionen hade varit en av flera orsaker till 

konkursen. Enligt rättens bedömning var det dock inte mer sannolikt 

att denna orsak drivit fram konkursen än de alternativa förklaringar 

som PwC lämnat. Följaktligen ansåg tingsrätten att det inte förelåg 
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något skadeståndsgrundande orsakssamband mellan den oaktsamma 

revisionen och den skada som uppkom genom konkursen. Med hän-

syn till det bristande orsakssambandet saknades enligt tingsrätten 

förutsättning att döma ut något skadestånd. Tingsrätten ogillade där-

för konkursboets talan i dom den 15 oktober 2010.

Hovrätten fällde 

Konkursboet överklagade tingsrättens dom till hovrätten, som i likhet 

med tingsrätten ansåg att redovisningen i Prosolvia 1997 stred mot 

god redovisningssed samt att revisionen varit oaktsam. 

Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att den negativa me-

dierapporteringen om Prosolvia under aktuell tid i tillräcklig utsträck-

ning handlat om de felaktigheter och oklarheter i redovisningen som 

PwC borde ha invänt mot samt att rapporteringen skulle ha uteblivit 

om PwC utfört revisionen på ett aktsamt sätt. Hovrätten fann att me-

dierapporteringen lett till en förtroendeförlust hos kunder, samarbets-

partners och aktiemarknad. I ett hypotetiskt förlopp – där PwC inte 

varit vårdslöst – ansåg hovrätten att det var övervägande sannolikt att 

kunder och samarbetspartners skulle ha agerat annorlunda, nyemis-

sion kunnat genomföras, rörelsefinansiering kunnat ordnas samt att 

Prosolvia inte skulle ha drabbats av betalningsoförmåga utan i stället 

överlevt och fortsatt att växa. 

Det fanns därmed enligt hovrätten ett tillräckligt och förutsägbart 

orsakssamband mellan PwC:s oaktsamhet och den påstådda skadan. 

Mot den bakgrunden dömde hovrätten den 15 augusti 2013 PwC 

och den huvudansvarige revisorn att betala skadestånd till Prosolvias 

konkursbo. Den skada som skulle ersättas av PwC var dels bristen i 
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Prosolviabolagens konkurser, dels förlorade rörelsevärden. Det sam-

manlagda skadeståndet uppgick till 890 miljoner kronor plus ränta. 

Även rättegångskostnader om sammanlagt 112 miljoner kronor 

skulle ersättas. 

Domen överklagades till Högsta domstolen men innan hd hun-

nit ta ställning förlikades PwC och Prosolvias konkursbo om att PwC 

skulle betala 742,5 miljoner kronor. 

Hovrättens dom blev mycket omtalad. Detta inte bara för att 

resultatet blev det största skadestånd som någonsin dömts ut i svensk 

domstol (cirka 2 miljarder kronor inklusive ränta), utan även på 

grund av de juridiska resonemang som låg till grund för domen. 

Ett av dem gällde underlåtenhet och sänkta beviskrav, en regel som 

formulerats i den så kallade Landskronadomen 2013. Den gällde 

en 13-årig flicka som tagits om hand för vård med stöd av lagen om 

vård av unga. Medan hon under kort tid var placerad hos mamman 

anlade hon en omfattande brand. Högsta domstolen kom fram till att 

socialnämnden genom att den underlåtit att hålla uppsikt över flickan 

kunde krävas på skadestånd. 

Tillämpningen av Landskronadomen ledde sedan till att hovrät-

ten kunde ge sig in på ett resonemang kring det fiktiva, hypotetiska 

händelseförlopp som konkursboet framförde. I ett led om åtta till 

tio hypotetiska antaganden, som i sin tur byggde på varandra, kom 

rätten fram till att om PwC hade invänt mot redovisningen av 1997 

års resultat, hade bolaget inte bara överlevt utan även blivit så fram-

gångsrikt att det skulle ha värderats till 650 miljoner kronor. 

En annan fråga gällde skadeståndsvärderingen, svår att göra i 

efterhand eftersom Prosolvias krisförlopp var turbulent.  
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Pernilla Klein, sns: Domen väntas inte bli prejudicerande men ändå få 

effekter. Hur kommer det sig?

Carl Svernlöv: Man kommer att åberopa PwC och hänvisningen till 

Landskronafallet.

Pernilla Klein: Kommer fler att lockas att driva skadeståndsprocesser? 

Kommer vi att få en utveckling liknande den i usa?

Carl Svernlöv: Internationellt sett har vi haft få skadeståndsmål i 

 Sverige i högre rätt. Men under 2011 och 2012 var det fler aktie-

bolagsrättsliga skadeståndsmål än under hela 1990-talet. Jag tror 

att Prosolvia och tillämpningen av Landskronadomen får bety-

delse för synen på underlåtenhet. 

Pernilla Klein: Risken för rättsosäkerhet, hur ska man minska den?

Carl Svernlöv: Det hade varit spännande med en prövning i hd. Tydlig-

göranden är alltid bra. Men det går inte att klandra PwC för att 

de gjorde upp. Det är inte deras uppgift att utveckla svensk rätt. 

Men det är ett problem att så många kommersiella tvister går till 

skiljedom, kompetensen i domstolarna utarmas. 

Pernilla Klein: Borde Justitiedepartementet tydliggöra styrelsens an-

svar?

Carl Svernlöv: Lagen behöver bli tydligare. Revisorerna ska inte ha det 

primära ansvaret. 

Catharina Lagerstams kommentar

»Jag kommer att prata utifrån ekonomiska grunder och sunt förnuft 

och inte ge mig in på redovisningsekvilibrism eller juridiska övervä-

ganden«, deklarerade Catharina Lagerstam. »Frågan är: Vad borde 

domen ha blivit? Å ena sidan: Är det revisorns ansvar att det blev fel 
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i redovisningen? Var det redovisningsfelet som ledde till att man fick 

förtroendekris på marknaden? Å andra sidan: Vad skulle värdet på 

bolaget ha blivit om man gjort rätt? Är den hypotetiska händelsekedja 

som domstolen visar på rimlig? Är det därefter, som hovrätten kom-

mer fram till, revisorn som ska stå för skillnaden mellan det hypo-

tetiska värdet om man hade gjort rätt, och vad värdet slutligen blev 

(noll)?«

Var det revisorns fel att det blev fel i redovisningen? Revisorerna 

hade i augusti 1997 fått i uppdrag av styrelsen att kontrollera redovis-

ningen i ivs, dotterbolaget. Styrelsen misstänkte alltså redan då att 

det fanns problem med siffrorna, att marken var minerad. Eftersom 

ledamöterna anade att marken var minerad, borde de ha bett om yt-

terligare bedömning av en annan revisor, ansåg Catharina Lagerstam. 

Eftersom den felaktigt redovisade produkten stod för en stor andel av 

försäljningen, borde styrelsen ha ägnat väsentlig tid åt redovisningen 

av densamma. Till sist är det styrelsen som är ansvarig för siffror, års-

redovisningar och liknande som offentliggörs.

Den andra frågan var om det var redovisningsfelet som orsakade 

förtroendekrisen på marknaden. Catharina Lagerstam ansåg att 

hovrätten hade struntat i vilken roll bolagets brist på förtroende och 

stabilitet spelade. Ett stabilt bolag klarar ett fel i redovisningen. Bola-

get var skakigt, ekonomiskt sett. I februari 1998 funderade styrelsen 

dessutom på nyemission. Bolaget var alltså illa ute före Dagens Indu-

stris artiklar. Således måste man ta hänsyn till att bolaget var så illa ute 

att redovisningsfelet kanske bara var droppen. Är det då revisorn som 

ska hållas ansvarig, frågade hon sig retoriskt.

Den sista frågan av stort intresse är den hypotetiska händelse-

kedja som domstolen målar upp, vad som skulle ha hänt om revisorn 

gjort rätt. Det är en lång rad händelser som skulle ha inträffat och med 
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full säkerhet, enligt domstolen. »I en värld av sunt förnuft skulle man 

ha satt lägre sannolikheter på leden i händelsekedjan. Världen är ju 

inte, som hovrätten tycks tro, rosenröd eller binär«, sade Catharina 

Lagerstam. 

Konsekvenserna av domen är allvarliga. Skadeståndsbeloppet 

är stort och domen bygger på en optimistisk syn på ett fiktivt händel-

seförlopp. Vem vågar vara revisor om domarna gör sådana bedöm-

ningar, frågade hon sig – särskilt i bolag som har problem?

Frågan är om inte styrelsernas ansvar i icke-finansiella företag 

vattnas ur när revisorerna straffas så hårt, påpekade hon. Domen ger 

inte så mycket vägledning eftersom styrelsens brott var preskriberat. 

Men eftersom nya eu-regler om bötesbelopp på upp till 5 miljoner 

euro för ledamöter i icke-finansiella bolag just har införts så framstår 

diskrepansen mellan riskerna förknippade med styrelseansvar i finan-

siella och icke finansiella företag som mycket stor.

Prosolviadomen innebär att revisorernas ansvar inte längre står i 

samklang med andras. Nivåkalibrering gentemot andra brott saknas. 

Våldtäkt/incest brukar leda till skadestånd på upp till 100 000 kronor. 

Motsvarar verkligen revisorns brott i Prosolvia 20 000 våldtäkter, 

undrade Catharina Lagerstam.

Man kan ha två olika sorters revisorer i Sverige, konstaterade 

hon. En som verkligen är ansvarig och står för konsekvenserna fullt 

ut. Eller en som fungerar som konsult eller rådgivare och har ett 

mindre ansvar. »Jag tror att båda sätten fungerar utmärkt. Det viktiga 

är att man är överens om vilken sort man har, både för allmänhetens 

och de inblandades skull.« 
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Fler lärdomar av Prosolviafallet

Pernilla Klein: Är det inte bra med en dom som slår fast revisorernas 

ansvar? 

Catharina Lagerstam: Det är intressant att se hur rätten tänker. Eftersom 

vi inte prövat styrelsens ansvar så tycker jag inte att domen säger 

särskilt mycket. För övrigt är det en skandal att rättsprocessen tog 

15 år. Det är inte rimligt att det ska ta så lång tid.

Pernilla Klein: Saknar skadeståndsansvaret för styrelser betydelse?

Catharina Lagerstam: Problemet med styrelseansvar är att inga ledamö-

ter tror att det drabbar dem. Inte ens de i finansiella företagen. Le-

damöter verkar tro att just de är särskilt duktiga eller har ovanligt 

mycket tur. Därför är styrelseansvar ett dåligt verktyg i Sverige. 

Dessutom är många ledamöter numera försäkrade. 

Pernilla Klein: Thomas Thiel, kpmg, håller du med Catharina?

Thomas Thiel: Mest oroande är det Catharina beskriver, att styrelserna 

inte oroar sig för riskerna med ansvarstagandet. Det är ju trots 

allt styrelserna som har huvudansvaret. Revisorernas ansvar är 

sekundärt. Därför är det önskvärt att ansvarsförsäkringarna blir 

större i stora företag, så att det finns något att utkräva även av 

styrelseledamöterna. 

Pernilla Klein: Bör man begränsa revisorernas ansvar? 

Thomas Thiel: Det skulle vara rimligt med ett ekonomiskt tak, men 

man måste också ta hänsyn till de skadelidandes behov. Dess-

utom är det bättre med skadestånd än fängelsestraff, som utdöms 

i andra länder i samband med ekonomiskt bedrägeri. Fängelse-

straff tillfredsställer möjligen hämndbehovet men gottgör inte 

förlusten. 
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Pernilla Klein: Är det inte bra att man lyfter fram revisorernas ansvar, 

då kanske man är beredd att betala för att de ska vara mer nog-

granna i sin granskning?

Catharina Lagerstam: I den finansiella sektorn har kostnaderna ökat 

kraftigt. Nackdelen är att små firmor slås ut, att konkurrensen 

minskar. Dessutom påverkar kraven fördelningen av den tid 

som ägnas åt kontroll och den som går till utveckling av affärs-

verksamheten. På banker går numera 90 procent av tiden till att 

kontrollera att verksamheten uppfyller krav. Balansen mellan 

kontroll och utveckling av affärsverksamheten måste vara bättre. 

För det krävs tydliga spelregler.

Pernilla Klein: Vad säger du, Thomas, om efterfrågan på mer revisors-

kompetens?

Thomas Thiel: En av grundbultarna i revision är att minska framför allt 

aktieägarnas risk men i samband med företagsaffärer även lyfta 

av risk för styrelsen. Eftersom transaktionstempot i näringslivet 

är högt i dag så har det behovet ökat. Till exempel hinner styrelse 

och företagsledning många gånger inte granska bolag de köper 

tillräckligt noggrant. Då ligger ansvaret i första hand på styrelsen 

men revisorerna kan underlätta genom att ta ansvar för siffrorna. 

Pernilla Klein: Kommer Prosolviadomen att leda till ökade krav på do-

kumentation av revisorernas arbete?

Thomas Thiel: Kraven på dokumentation stiger sedan länge. En anled-

ning är ökat internationellt samarbete och nya internationella 

standarder. Allt ska dokumenteras, både det man gör och det 

man väljer att inte göra. Den tekniska utvecklingen har bidragit 

genom att den lett till nya möjligheter. Mycket har hänt under de 

14 år som gått sedan Prosolvia gick i konkurs.
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Pernilla Klein: Finns det en risk att ingen kommer att vilja revidera 

färska tillväxtbolag?

Thomas Thiel: Visst finns det en sådan risk men samtidigt finns det ett 

moraliskt tryck på stora firmor att även ta sådana uppdrag för 

att visa samhällsansvar. Men risken är förstås att uppdragen blir 

dyrare. När man använder andras pengar följer kostnader och 

regleringar.

Pernilla Klein: Varför är det så få i näringslivet förutom revisorerna som 

engagerar sig i debatten om Prosolvia och revisorernas ansvar?

Bo Svensson, f.d. justitieråd och ordförande Högsta domstolen: Den utredning 

om revisorer och revision som jag ledde 2006–2008 föreslog i 

sitt slutbetänkande, sou 2008/79, att revisorn skulle få ett sub-

sidiärt och proportionellt ansvar i förhållande till styrelsen och 

verkställande direktören. Om en revisor och en styrelseledamot 

eller verkställande direktören medverkat till samma skada, skulle 

talan om ersättning för skadan först föras mot de sistnämnda 

organledamöterna. Frågan om revisorns skadeståndsskyldighet 

skulle endast kunna prövas på talan av en styrelseledamot eller 

verkställande direktör som var svarande i ett sådant skadestånds-

mål eller som genom dom hade ålagts att ersätta skadan. Vidare 

föreslog utredningen att revisorns skadeståndsansvar för varje 

uppdrag skulle vara begränsat till 2 500 prisbasbelopp, det vill 

säga omkring 100 miljoner kronor. Utredningens förslag gillades 

inte av Svenskt Näringsliv och andra remissinstanser som beva-

kade styrelsernas intressen. 

Sussi Kvart, styrelseproffs: Jag tror att hovrätten tyckte att tiden var mo-

gen, att det behövdes en fällande dom mot revisorer. Orsaken till 

att revisorn hamnade i skottgluggen i Prosolviafallet och inte sty-

relsen är att revisorns roll och uppdrag är mycket tydligare i aktie-
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bolagslagen än styrelsens. I hq har man i stället valt att ta itu med 

styrelsen eftersom det tydligare framgått att den var informerad. 

I vanliga fall är det svårt att visa vad styrelsen gjort och vetat. Om 

styrelsen ska sitta längst fram i tåget krävs det omfattande lagänd-

ringar. 

Carl Svernlöv: Jag tror att de praktiska övervägandena i Prosolviafallet 

snarare gällde vilka som hade djupa fickor än vilkas vårdslöshet 

som kunde bevisas. Det är ett problem att styrelseledamöterna 

inte är försäkrade och att revisorerna är det. Jag tror inte att sva-

ret ligger i att göra tydligare vad styrelser sysslar med. Ansvaret 

förtydligades i 2005 års lag, och praxis finns. Jag ser inte från en 

juridisk synvinkel att det är lättare att visa vårdslöshet hos reviso-

rer än hos styrelser. I hq-fallet har rätten stämt in såväl styrelsele-

damöter som revisorer. Utgången är långt ifrån avgjord.

Pernilla Klein: Vad bör Justitiedepartementet göra?

Thomas Thiel: Se på fördelningen av ansvar mellan styrelse och revisor, 

vem som har primäransvaret.

Carl Svernlöv: Det är viktigare att engagera sig i eu:s nya förslag till 

reglering än i Prosolviafallet.

Catharina Lagerstam: Det är viktigt att slå ned pålarna: Vem är mest 

ansvarig, revisorerna eller styrelsen? Och så måste man titta på 

nivå kalibreringen. Rättssystemet måste upplevas som rimligt.
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Samtal nr 6

STATENS ROLL  

SOM ÄGARE

Vad kan vi lära av  Finland?

DATUM 5 februari 2014

Hans Dalborg och Kari Järvinen, vd för den finska statens ägarbolag 

Solidium, samtalade om för- och nackdelar med statlig ägarstyrning.



100

 om många andr a  länder har Sverige en lång historia 

av statligt ägande. Järnvägarna hamnade hos staten för att de var dyra 

att bygga ut i slutet av 1800-talet. lkab blev statligt för att säkra kon-

trollen över järnmalmen. pk-banken, i dag en del av Nordea, kom till 

för att förbättra konkurrensen i banksektorn. Myndigheten Vattenfall 

bolagiserades när elmarknaden avreglerades men verksamheten 

förblev statsägd, bland annat för att Vattenfall driver kärnkraft. Andra 

bolag har staten tagit över när det varit kris.

En del av skälen till statligt ägande av bolag är inte längre giltiga. 

I dag kör privata bolag på Banverkets räls och Telia Sonera verkar på 

en nästan helt avreglerad marknad. 

Andra skäl har kommit till. Politikerna anser exempelvis att den 

flyttning av Kiruna som malmbrytningen tvingat fram är så kompli-

cerad att det krävs statlig kontroll av lkab. Avregleringar, teknisk 

utveckling och ny kunskap om exempelvis klimatförändringar ändrar 

ständigt förutsättningarna för ägandet av andra bolag. 

Följden är att staten i dag är Sveriges största ägare. Regeringen 

har ansvaret för företag med ungefär 170 000 anställda och 400 mil-

jarder kronor i omsättning. Två av dem är börsnoterade, Telia Sonera 

och Nordea. Vattenfall och lkab väger tungt.

Eftersom det inte finns någon bred politisk enighet om att sälja 

S
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annat än mindre verksamheter är staten också Sveriges största lång-

siktiga ägare. Frågan är om staten kan leva upp till det ansvaret och 

därmed bidra till den långsiktighet som i dag efterlyses på ägarmark-

naden. 

Leif Pagrotsky, före detta socialdemokratisk näringsminister, tror 

det: »När det gäller ägande är det lika stora skillnader mellan Indu-

strivärden och Cevian som mellan dem och staten«, sade han vid sns 

seminarium.

Mats Odell, kristdemokrat och före detta finansmarknadsminis-

ter, har en annan syn: »Statliga bolag har två bolagsstämmor, en van-

lig och en extra den tredje söndagen i september vart fjärde år«, sade 

han. »Därför ska man vara försiktig med statligt ägande.«

Andra tror att det är en organisationsfråga. Om ägandet bedrivs 

på armlängds avstånd från politikerna, i ett holdingbolag, går det att 

komma undan politiska hänsynstaganden eller i alla fall att minska 

behovet av dem. Det var framför allt denna fråga som diskuterades 

vid sns seminarium. Kari Järvinen, vd för finska statens ägarbolag 

Solidium, berättade om sina erfarenheter. Erik Thedéen, dåvarande 

statssekreterare, beskrev Finansdepartementets arbete med att profes-

sionalisera bolagsstyrningen utan att införa holdingbolag: »Vi har 

haft en professionell process i alla bolag när det gällt att sätta mål. 

Styrningen har blivit bättre. Det är lätt att säga att man vill sälja men 

när man tittar närmare på bolagen finns det ofta ytterligare hinder än 

de ideologiska.«

Marie Ehrling, styrelseordförande för Telia Sonera, berättade om 

sina erfarenheter av att ha staten som stor ägare: »Hur man organise-

rar styrningen spelar inte så stor roll. Den politiska nivån finns där i 

alla fall. Viktigast för mig är att ägaren är engagerad.«
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Finsk ägarbrist

Frågan om holdingbolag var högaktuell i Sverige för några år sedan. 

Våren 2012 presenterade Hans Dalborg, tidigare ordförande för 

Nordea och Kollegiet för svensk bolagsstyrning, en utredning av orga-

nisationen av de statligt ägda företagen. Målet var att professionalisera 

skötseln av bolagen och minska utrymmet för politiska diskussioner.

Hans Dalborgs förslag var att dela upp bolagen i två kategorier, 

en för dem vars huvudmål var att skapa värde, en för sådana som 

främst hade samhällsekonomiska mål. De värdeskapande var lämp-

liga att lägga i holdingbolag, på armlängds avstånd från politikerna. 

Eftersom förslaget inte fick brett politiskt stöd förverkligades det inte. 

De flesta av bolagen styrs fortfarande av Finansdepartementet.

När finska statens holdingbolag Solidium startades våren 2009 

var utgångspunkten delvis en annan, nämligen bristen på ägare.

»Vi har ett tydligt uppdrag, att stabilisera ägandet i Finland«, sade 

Kari Järvinen.

I Solidium ligger endast statens ägande i börsnoterade bolag. 

Ändå är bolaget stort, betydande ägare i 12 börsbolag med samman-

tagen omsättning på i storleksordningen 500 miljarder kronor och 

150 000 anställda (2013), bland annat Telia Sonera, ssab, Outu-

kumpu, Sampo och Tieto. Solidium får både köpa och sälja börs-

poster.

Det var framför allt tre händelser som ledde fram till beslutet 

att bilda holdingbolag, berättade Kari Järvinen: 1. Oklarheten om 

 ansvarsfördelningen mellan politiker och företagsledning när Stora  

Enso gjorde omfattande neddragningar i Finland under 2000-talet.  

2. Tidsspillan när Island hamnade i kris och finska regeringen var 

tvungen att gå via riksdagen för att få fram pengar för att ta över en 
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mobiloperatör. 3. Finlands 20-procentiga bnp-tapp i spåren av fi-

nanskrisen.

Han tycker att upplägget lett till att den politiska debatten om 

bolagen har minskat. Fokus på aktieägarvärde och tillsättandet av 

professionella styrelser har kommit i centrum.

Finsk ägarstyrning påminner om svensk och tysk, det vill säga 

ägarna sitter ofta i styrelsen. På Solidium har man i stället, precis som 

svenska institutionella ägare, koncentrerat sig på tillsättandet av sty-

relser. Det var finska staten som införde valberedningar i Finland. 

Mycket tid har ägnats åt ersättningar till ledningen, sammansätt-

ning, styrelseutveckling, generationsskiften och hållbarhet. År 2013 

var Solidium med och utsåg 89 ledamöter.

Mångfald i styrelserna är en av många frågor. Den omfattar så 

mycket mer än kön, påpekade Kari Järvinen. I 11 av de 12 företagen 

ingår det utländska ledamöter i styrelserna. 

»Men med nordiska ersättningsnivåer är det svårt att rekrytera 

utlänningar«, sade han. »För en kines tar det tre dagar att delta i ett 

möte i Finland. Och det är svårare för staten att öka arvodena till sty-

relser än för andra ägare.«

Andelen kvinnor i styrelserna i Solidiums bolag har ökat: 2009 

var 28 procent kvinnor, 2013 hade andelen ökat till 34 procent. Soli-

dium stödjer inte förslag om kvotering. Det är företagens sak att visa 

framfötterna, tyckte Kari Järvinen. 
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Så har man gjort i Sverige

I Sverige har ambitionerna att professionalisera i stället kanaliserats 

via ansvarigt departement i Regeringskansliet, eftersom idén om 

holdingbolag stötte på patrull. De flesta av de statligt ägda bolagen 

ägs till 100 procent av staten och sorterar sedan 2011 under Finans-

departementet. Någon ambition att köpa eller sälja bolag finns inte. 

På Finansdepartementet finns sedan några år en särskild organisation 

som driver på målsättningsarbetet i bolagen, inte minst när det gäller 

hållbarhet. Alla styrelseordförandena har tvingats sätta relevanta mål 

för hållbarhet, berättade Erik Thedéen. Professionaliseringen har 

varit en resa. Omvandlingen av sas är ett exempel.

»Vi var tvungna att visa att vi menade allvar med hotet om kon-

kurs«, sade han. »På söndagskvällen hade vi krismöte med myndig-

heterna på Finansdepartementet om hur allt skulle hanteras i fall det 

blev konkurs, resenärer etc.« 

Processen för nomineringar till styrelserna påminner om de 

finska nomineringarna. Styrelserna befolkas inte längre av statssekre-

terare och liknande statliga tjänstemän eller politiker. Bara en tjänste-

man från departementet ingår i varje styrelse.

Könsfördelningen är numera jämn och, enligt Thedéen, kompe-

tensen bred. På Finansdepartementet finns heltidsanställda rekrytera-

re. Han tror att nomineringsarbetet går till ungefär som hos Investor 

eller Industrivärden. Några rekryteringsproblem finns det inte, häv-

dar han. »Det är många som vill sitta i våra styrelser.« 

Även i Sverige är nivån på arvodena statens akilleshäl, anser Erik 

Thedéen. 

»Fast alla ägare har sina värderingar när det gäller ersättningar«, 

sade han. »Svenska staten måste få ha sin: att inkomstskillnaderna i 
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Sverige inte ska dra iväg. Alla måste kunna vara musikaliska mot sin 

ägare.«

Han ser som den största risken med statligt ägande att kulturen 

i bolagen blir slapp, att kunder, kreditgivare och anställda känner att 

det inte krävs så stor ansträngning, det ordnar sig ändå. 

»Om den synen får fäste, utan mothugg, då blir de statliga bola-

gen dåligt skötta«, sade han. 

Erik Thedéen är inte övertygad om att Hans Dalborgs förslag att 

dela upp organisationen av bolagen i vinstdrivande bolag respektive 

samhällsbolag är lämpligt i praktiken. 

»Alla bolag går inte att sortera utifrån de parametrarna. Flera bo-

lag hamnar mellan de två ytterligheterna. Därför är det bättre med en 

enhet.«

Att vara ordförande i statligt ägda bolag 

Marie Ehrling, styrelseordförande för Telia Sonera, ser inga stora för-

delar med statligt ägande och tror, som sagt, inte heller att problemet 

med politiska hänsyn går att organisera bort. Men hon tycker ändå 

inte att det statliga ägandet i Telia Sonera utgör ett problem. Fram-

gångsrika företag har nästan alltid starka ägare, långsiktiga och med 

passion för verksamheten, anser hon. På så sätt är det ingen skillnad 

mellan statliga och privata ägare.

»Från ett företagsperspektiv är det okej med statlig ägare«, sade 

hon. »Det viktiga för mig är att jag jobbar åt en engagerad ägare.« 

Däremot tycker hon att det finns särskilda utmaningar i delstat-

liga bolag. Den samsyn som krävs mellan ägare och styrelse är inte 

alltid så lätt att få till. I Telia Sonera ska två statliga ägare, den finska 
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och den svenska, samsas med mängder av utländska ägare. Över en 

fjärdedel av aktierna ägs av placerare utanför Sverige och Finland. De 

tre olika ägartyperna har inte alltid samma intressen. Ändå måste ked-

jan ägare, styrelse och ledning löpa, annars fungerar inte bolagsstyr-

ningen. Därför måste alla vara klara över sin respektive roll. De som 

väljer att arbeta i statliga styrelser och bolag måste ta ställning till detta 

dilemma innan de börjar. Det går inte att fundera på ägandet i det dag-

liga arbetet. Det gemensamma måste vara intresset för verksamheten 

och bolaget i sig. 

Marie Ehrling radade också upp några generella nackdelar med 

statligt ägande. Risken för passivitet och det ständiga hotet om ändrad 

politisk inriktning. Brist på förståelse för affärsmässighet och kundens 

perspektiv. Svårigheterna att internationalisera styrelsen och ledning-

en när staten lägger hämsko på möjligheterna att höja ersättningarna. 

Politikernas behov av att alltid ta så små risker som möjligt.

Men hon tycker att det finns fördelar också. En är medias intresse 

för det politiska ägandet.

»Det är nyttigt, man skärper sig«, sade hon. »Det driver på när det 

gäller arbetet med hållbarhet.«

Statligt ägande leder också till ökad tillit internationellt. Det 

har statligt ägda bolag nytta av. Dessutom tycker hon att det statliga 

ägande gör uppdraget som styrelseordförande extra komplext och 

mångfacetterat, och därmed spännande. 

En pragmatisk debatt

Caroline Sundewall, styrelseproffs och moderator: Vilket är ditt råd till staten 

när det gäller ersättningar?
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Marie Ehrling: Statens syn på ersättningar var ett problem när jag dis-

kuterade ordförandeuppdraget med departementet. Själv är jag 

nämligen för rörliga löner. Men jag kom fram till att skillnaden i 

syn inte räckte för att tacka nej. Ersättningspolicyn var trots allt 

ett litet inslag i de problem som skulle lösas. Jag frågade mig om 

jag kunde leva med statens värderingar. Det kunde jag. Viktigast 

var att ägaren var kundorienterad.

Hans Dalborg: Ingen fråga tycks så politiskt känslig som den om rörliga 

eller fasta ersättningar. Det är som att det måste vara fasta löner, 

annars är det syndigt. När det gäller styrningen av bolagen är 

statens många roller grundproblemet. Staten är både ägare, reg-

lerare, domare och spelare. Men det går att förbättra styrningen 

betydligt genom att formulera målen bättre. Bolagen och deras or-

ganisationer är statens instrument att förverkliga sina ambitioner. 

Björn Rosengren, före detta socialdemokratisk näringsminister: Erik och Marie 

resonerar som de måste i sina respektive roller. Själv undrar jag 

varför vi måste ha så många statliga bolag. Det skulle vara bättre 

att sälja ut en del. Förvaltningsbolag har vi för övrigt haft förut. 

På 1980-talet hade vi Statsföretag, på 1990-talet Fortia.

Caroline Sundewall: Erik, varför ska staten äga så många bolag?

Erik Thedéen: Vi ville sälja välskötta och konkurrensutsatta bolag men 

anser att det behövs politisk majoritet för att göra det så att ägan-

det inte förändras varje gång det är regeringsskifte. Den majorite-

ten har inte funnits. Vårt förslag blockerades av oppositionen och 

sd. För övrigt är det är lätt att säga att man ska sälja men när man 

går igenom bolag för bolag finns det ofta hinder. När apoteks-

marknaden avreglerades var det exempelvis bra att behålla viss 

verksamhet statlig för att bidra till ökad konkurrens.
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Sven-Erik Sjöstrand, professor Handelshögskolan i Stockholm: Frågan är var-

för bolagen ska ligga under Finansdepartementet. En ägare måste 

ha en ägaridé. Är du nöjd med statens ägaridé i Telia Sonera, 

Marie? 

Erik Thedéen: Det statliga ägandet sorterar under Finansdepartementet 

för att det handlar om stora ekonomiska värden och för att do-

marrollen stör på många av de andra departementen. Näringsde-

partementet sköter många regleringar av bolagens verksamheter. 

Marie Ehrling: De bolag jag representerar har flera ägare. Jag måste 

göra en sammantagen bedömning av ägarbilden. Mitt mål är vär-

deskapande. I det jobbet finns det en historisk dimension, en resa 

som bolaget gjort. Och så finns det den operativa telekomaspek-

ten. Allt detta blandas, intressen vägs samman. Det värsta som 

kan hända är att staten inte tar sitt ansvar i Telia Sonera.

Caroline Sundewall: Vad bidrar de institutionella ägarna med i Telia 

 Sonera?

Marie Ehrling: Dialogen med dem handlar om värdetillväxt, att nå ett 

antal mål. 

Kari Järvinen: Det är styrelsens plikt att ha kontakt med flera ägare. 

Det är viktigt att det finns en struktur som inte ändras vart fjärde 

år. Då blir det lättare att driva frågan om värde.

Sussi Kvart, styrelseproffs: Det går inte att skilja statens särskilda roll som 

ägare från organisationen. Det blir problem oavsett regering. 

Även med en Solidiumlösning skulle politikerna få frågan när 

sj:s spår snöar igen eller sbab har »fel« ränta. Organisationsfrå-

gan är underordnad.

Caroline af Ugglas, dåvarande aktiechef Skandia: I finanskrisens spår har 

politikerna blivit ängsligare, vilket lett till högre risk för politisk 

inblandning i statligt ägda bolag. Utländska ägare är därför 
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mindre intresserade av att äga i delstatliga börsbolag än i andra. 

Kari, har du sett ett ökat internationellt intresse i era bolag sedan 

ni skapade Solidium?

Kari Järvinen: Jag tror att de utländska ägarna är ganska bekväma med 

den modell vi har. Men fem år är för kort tid för att utvärdera.

Kia Orback Pettersson, styrelseproffs: Min erfarenhet är att styrningsproble-

men uppstår när dialogen lämnar det departementet bolaget rap-

porterar till. Hur för ni dialogen med andra departement?

Erik Thedéen: Problemen uppstår oftast när det gäller bolag som jobbar 

med samhällsfrågor. 

Marie Ehrling: Många är inte insatta i hur organisationen fungerar och 

vilka rollerna är. Det är därför det uppstår svårigheter. Alla de 

statliga företagen har en skyldighet att sätta sig in i vilka rollerna 

är. Det är komplext. Jag märker det när det gäller hållbarhet, till 

exempel.

Leif Pagrotsky: Politiker kan visst ta obehagliga beslut. Björn Rosengren 

lyckades stänga alla postkontor i hela landet trots att hans statsmi-

nister, Göran Persson, var emot det. Nordbanken, som ägdes av 

staten, utvecklades under en period bättre än de andra bankerna.

Caroline Sundewall: Kari, tycker du att företag ska skyddas från politi-

kerna?

Kari Järvinen: Vi är avundsjuka på den svenska ägarmarknaden med 

starka ägare som Investor, Industrivärden och eqt. Om vi hade 

fler sådana skulle vi inte behöva statligt ägande. 

Erik Thedéen: Jag måste ge Leif rätt i att allt inte är rationellt i näringsli-

vet. Många stora företag mår dessutom bra av att tvingas se på sig 

själva utifrån ett samhällsperspektiv. De blir bättre på hållbarhet, 

den politiska kunskapen gör nytta. 



114

C O N O R  K E H O E



Samtal nr 7

BÖRSEN,  STATEN 

 ELLER  

RISK KAPITALET

Hur påverkas  styrelsearbetet?

DATUM 3 februari 2015

Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm, presenterade en 

undersökning om styrelsearbete i bolag med starka respektive svaga ägare. 

Johan Bygge, eqt, och Conor Kehoe, McKinsey, kommenterade.
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 tyr elsen är en  av ägarstyrningens viktigaste 

mekanismer. Ledamöterna ska inte bara övervaka ledningen åt 

ägarna utan också stödja denna, ge goda råd och hjälpa till. Det är 

styrelsen som ska se till att ledningen vet vilka ägarens intentioner 

är och att den förmår infria dessa. Styrelseledamöterna ska hjälpa 

ledningen genom att engagera sig i det strategiska arbetet, viktiga 

beslut och bedömningar av risker. 

Fungerar inte styrelsearbetet väl vet ägarna inte vad ledningen 

gör och ledningen inte heller vad ägarna vill. Ledningen får därmed 

sämre stöd.

Hur viktigt styrelsearbetet är märks dock sällan – först kanske 

när det uppstår problem. Orsaken är att arbetet inte är offentligt. Det 

är först när bolag misslyckas, kraschar eller gör fel som styrelsens be-

tydelse brukar uppmärksammas. Hälsan tiger still.

Därför blev den djupa globala krisen 2008 ett brutalt uppvak-

nande även när det gällde styrelsearbete, både för politiker och myn-

digheter, ja, till och med för allmänheten. I Bryssel, Storbritannien och 

usa – överallt – frågade man sig var ägarna och styrelserna hade hål-

lit hus när ledningarna i bankerna fattade sina många dåliga beslut.

Sedan dess har styrelsens arbete undersökts grundligt i en rad 

studier. Hur ska man få styrelsen att ta större ansvar och göra ett 

S
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bättre jobb? Vad är det som brister? Hittills har forskningen främst 

koncentrerat sig på det mätbara, som hur många möten styrelser har, 

om ordförande och vd är samma person eller inte, hur många kvinnor 

det finns i styrelsen. Förvisso viktiga frågor men variabler som inte 

alltid säger så mycket om styrelsearbetets resultat. Om små styrelser 

korrelerar med högre värde på bolag betyder det inte nödvändigtvis 

att värdet ökar om man krymper styrelsen. 

En annan brist är att forskningen främst gjorts på amerikanska 

förhållanden och att ägarmodellen och styrelsens roll där är väsentligt 

annorlunda än i Sverige.

För att komplettera forskningen lät sns göra en jämförande, kva- 

litativ studie. Genom att undersöka hur ledamöterna upplevde sty- 

relsearbetet i bolag med olika sorters ägare – riskkapitalister, börsen  

och staten – ville man få fram en rikare bild och underlag för bättre 

slutsatser. En hypotes var att styrelsearbetet blir bättre när ägaren är 

stark.

Utgångspunkten var en brittisk jämförelse av styrelsearbetet i 

börsnoterade respektive riskkapitalägda bolag från 2008 (fallstudier 

av tio börsnoterade bolag, 20 djupintervjuer med styrelseordförande 

och vd:ar med erfarenhet av både onoterade och noterade bolag samt 

information från 66 riskkapitalägda brittiska bolag, Private Equity vs 

Plc Boards: A Comparison of practices and effectiveness).

Den brittiska studien visade att samstämmigheten mellan ägare, 

styrelse och ledning var mycket större i riskkapitalägda bolag och att 

ledamöterna var yngre och mångfalden mindre. Eller som en inter-

vjuad uttryckte det: »Börsbolagsstyrelserna höll högre kvalitet men 

de riskkapitalägda bolagens var effektivare.« Effektiviteten handlade 

alltså inte så mycket om enskilda individers förmåga utan i stället om 

sammanhang.
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De svenska resultaten var liknande. Ledamöter i bolag med star-

ka ägare, både riskkapitalägda och sådana med andra sorters domine-

rande ägare, var mer nöjda med styrelsemötena och utfallet av den tid 

de lade ned än ledamöter i bolag utan starka ägare eller i statligt ägda 

bolag. 

Men precis som i Storbritannien visade det sig också att riskkapi-

talisterna lade ned mindre tid på hållbarhet och ersättningsfrågor samt 

var mer fokuserade på finansiella frågor i sin uppföljning, och att det 

var sämre beställt med mångfalden i deras styrelser. 

Den brittiska studien

Intressantast i den brittiska studien var upptäckten av hur mycket 

mer tid som styrelseledamöter i riskkapitalägda bolag lade ned på sina 

uppdrag jämfört med ledamöter i börsbolagsstyrelser. Bortsett från 

ordföranden lade ledamöter i riskkapitalägda bolag ned 2,5 gånger 

så mycket tid som de i börsnoterade. En del av skillnaden kan ha att 

göra med bolagens storlek men skillnaden i nedlagd tid är ändå frap-

perande. Framför allt lade ledamöter som jobbade åt riskkapitalister 

ned mer tid mellan styrelsemötena. De besökte exempelvis fabriker 

och nya marknader. 

»De visade större engagemang i verksamheten«, kommenterade 

Conor Kehoe, ansvarig för McKinseys europeiska Private Equity 

Practice som gjort studien tillsammans med Viral Acharya, professor i 

finansiell ekonomi vid London Business School och Michael Reyner, 

partner på mwm Consulting.

En orsak kan vara att de hade större ansvar för strategin. Styrel-

seledamöterna i riskkapitalägda bolag svarade i högre grad att det var 
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de, och inte ledningen, som drev strategin. Därför behövde de kunna 

mer.

Conor Kehoe tror att skillnaden i engagemang och nedlagd tid 

beror på ersättningsnivåerna. I riskkapitalbolag upplevde ledamö-

terna att de hade möjlighet att tjäna mycket pengar samtidigt som de 

löpte mindre risk att exponeras offentligt, till exempel i media. »De 

fick alltså bra betalt för att i lugn och ro göra vad de tyckte om att göra, 

nämligen att hitta en bättre framtid för bolaget«, sade Conor Kehoe.

I börsnoterade bolag, där möjligheterna att tjäna pengar var 

mindre, stod ledamöternas rykte i högre grad på spel. Därför ägnade 

de mer tid åt att kontrollera att regler följdes och mindre åt det strate-

giska arbetet, trots att reglerna inte intresserade dem särskilt mycket. 

Ledamöter som arbetade åt riskkapitalister fick också bättre in-

troduktion till uppdragen än ledamöter som arbetade i börsnoterade 

bolags styrelser. De fick information om branschen och sammanhang-

et och tordes kommentera strategi från dag ett i styrelsen. Ledamöter 

i de stora börsnoterade bolagens styrelser fick sällan information om 

branschförutsättningarna i samband med tillträdet. 

Insikten om vilken roll nedlagd tid spelar fick till följd att den brit-

tiska koden för bolagsstyrning, när den gjordes om 2010 efter finans-

krisen, införde begränsningar av hur många uppdrag ledamöter får 

ha. Brittiska vd:ar får sedan dess inte ha mer än ett styrelseuppdrag, 

bankledamöter inte fler än fyra.

Conor Kehoes råd till svenska ägare och styrelseledamöter var 

att engagera sig mer i det strategiska arbetet. »Ledningen kommer att 

uppskatta det, även om den till att börja med kommer att bli irriterad.« 

Ledamöter som inte lär sig branschen och engagerar sig blir inte 

bara sämre på att driva bolaget utan får också negativ påverkan. De 

bidrar i sin okunskap ofta till ökad kortsiktighet, hävdade Conor 
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Kehoe. Han hänvisade till uppgifter som visar att amerikanska ban-

ker där oberoende ledamöter inte kunde branschen har varit mer 

benägna att söka statligt stöd än andra. Okunniga ledamöter lutade 

sig mer mot vad de hört från Wall Street och förstärkte därmed kort-

siktigheten. »Har du inte förstått strategin som bolaget har valt blir du 

lätt offer för kortsiktiga trender. De som inte kan tillräckligt är lätta att 

påverka«, sade Conor Kehoe.

En annan brittisk studie ger en liknande bild. I en genomgång 

av 700 högpresterande styrelser visade det sig att de ledamöter som 

tyckte att deras insats hade stor betydelse för bolaget ägnade 40 dagar 

om året åt styrelsearbetet. De som tyckte att de hade liten påverkan på 

utvecklingen ägnade 20 dagar åt styrelsearbetet. 

Den största skillnaden gällde hur mycket tid de lade ned på strate-

gin, fyra dagar jämfört med tolv. Conor Kehoes slutsats är att de som 

ägnar mer tid åt uppdragen också hinner ägna sig mer åt strategiska 

frågor och intressant nog också blir mer nöjda. 

Conor Kehoe: »En av de stora kanadensiska pensionsfonder som 

jag jobbar med investerar på 40 års sikt. De satsar mycket på riskka-

pital för att det ger bättre avkastning. Och de är övertygade om att det 

beror på att riskkapitalisterna är mer engagerade ägare.«

Conor Kehoe tyckte att svenska kontrollägare borde ta studierna 

som intäkt för att deras ägarmodell är bra och känna större självför-

troende.
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Den svenska studien

Den svenska undersökningen (Styrelsearbete i bolag med olika ägare, 

Likheter och skillnader, sns) bestod av en enkät som gick ut till 248 

personer samt intervjuer med elva personer med stor erfarenhet från 

styrelseuppdrag i bolag med en eller flera av de tre ägarformerna. Av 

dem som svarade satt 25 i styrelser för börsnoterade bolag, 19 i risk-

kapitalägda och 27 i statliga. Av de studerade börsbolagen hade 6 av 

10 en dominerande huvudägare. 

Frågorna gällde hur mycket tid ledamöterna lade ned på upp-

dragen, vad tiden användes till (strategidiskussioner, rutinarbete, 

hållbarhetsfrågor etc.), hur bra bild ledamöterna hade av ägarnas mål, 

kvaliteten på styrelsematerial, uppföljning och var besluten fattades i 

styrelserummet eller någon annanstans. Undersökningen gjordes av 

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i 

Stockholm, och Helena Levander, grundare och ordförande i Nordic 

Investor Services (nis), ett rådgivningsbolag inom ägarstyrning.

Ett av de intressantaste svaren i den svenska enkätundersökning-

en gällde hur informationen fungerade mellan styrelse och ägare re-

spektive ledning och styrelse, det vill säga hur väl styrelsen skötte sin 

roll som förmedlare av information mellan ägarna och ledningen. På 

frågan om ledamöterna hade en tydlig bild av ägarens mål och en bra 

dialog med denna svarade de som arbetade åt riskkapitalister betyd-

ligt mer positivt. Ledamöter i statliga styrelser hade, trots att även de 

arbetar åt en enda ägare, mindre tydlig uppfattning om ägarens avsikt. 

Om kvaliteten på den andra kommunikationsvägen, den mellan 

styrelse och ledning, var det svårare att få en uppfattning. Styrelsele-

damöterna vet ju inte alltid vad de saknar. Därför hade enkäten utrus-

tats med ett helt batteri av frågor. Några exempel: Får nya ledamöter 
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en styrelseintroduktion? Vad tycker ni om styrelsematerialet ni får? 

Är protokollen riktiga? Får ni information mellan möten? Följer ni 

upp tidigare beslut? 

När svaren summerats i ett index framgick det att riskkapitalis-

terna var bäst också på den sortens kommunikation medan statliga 

bolag hamnade lågt även i detta avseende. 

En rad enkätfrågor gällde dynamiken i beslutsprocessen. En bra 

styrelse bör ju ha balans mellan konsensus och konflikter. De flesta 

besluten ska helst fattas i styrelserummet, inte utanför. 

På den punkten visade svaren på en del skillnader. I börsnoterade 

bolag utan huvudägare, till exempel, lades det fler alternativa förslag. 

Men paradoxalt nog så gick styrelsen sedan ändå på ledningens för-

slag. Ledamöter i bolag utan huvudägare upplevde också oftare att 

besluten fattades någon annanstans än i styrelserummet. I bolag som 

ägdes av riskkapitalister eller var börsnoterade men hade en domine-

rande ägare uppfattade däremot ledamöterna i högre utsträckning att 

besluten togs i styrelserummet. 

Till skillnad från den brittiska undersökningen hittade man i den 

svenska inte någon tydlig skillnad när det gällde hur mycket tid leda-

möter lade ned på styrelsearbetet åt olika ägare. Dock tittade man i 

den svenska enkäten inte på ordföranden specifikt, vilket kan slå mot 

resultaten för riskkapitalister, i vars bolag det tycks förekomma tät 

kontakt mellan ordförande och ledning. 

Precis som de brittiska riskkapitalägda bolagen visade sig de 

svenska motsvarigheterna ha mindre styrelser än andra bolag. Men i 

Sverige verkade antalet ledamöter snarare ha med bolagens storlek att 

göra än med ägarformen. 

När det gäller omsättning av styrelseledamöter är den högst i 

börsbolag som saknar huvudägare. 
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Svaren om tidsåtgång och fokus visade att styrelser i större bolag 

lade ned mer tid på uppdraget och mindre tid på rutinärenden när de 

hade möten. 

Ledamöter i börsbolag lade dock mindre tid på långsiktig strategi 

och mer på riskanalys, successionsplanering och finansiell rappor-

tering. Det finns också vissa tecken på att styrelserna i börsnoterade 

bolag lägger mer tid på rutinärenden, särskilt i bolag utan domine-

rande huvudägare.

Undersökningen visade att ordföranden lägger ned betydligt 

mycket mer tid än övriga ledamöter. 

Stora företag visade sig ha fler kommittéer, särskilt i börsbolag 

och framför allt i dem som saknar huvudägare. Kanske finns det en 

tendens att substituera huvudägare med kommittéarbete, påpekade 

Per Strömberg som analyserat enkätresultaten.

Styrelser i alla undersökta bolag hade en eller flera ledamöter 

som arbetat med företagsledning eller varit vd:ar. Men när det gällde 

andra erfarenheter, som internationellt arbete, forskning med mera, 

kom riskkapitalisterna sämre ut. När svaren på en rad frågor som 

handlade om mångfald vägdes samman i ett index visade det sig att 

mångfalden när det gällde erfarenhet var påfallande mycket mindre i 

riskkapitaliststyrelserna. Statliga bolag, däremot, hamnade högt både 

när det gällde mångfald och tiden som ägnades åt hållbarhetsfrågor.
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Nyanserande intervjuer  
om svenskt styrelsearbete

Även om enkätsvaren i vissa dimensioner påvisade skillnader i styr-

elsearbetet fanns också stora likheter. Kanske, menade Helena Levan-

der som gjort djupintervjuerna, är likheten en följd av tydliga ramverk 

och av att Sverige är litet och kulturen stark, inte minst när det gäller 

ägarstyrning. Ledamöter från olika bolag känner varandra, många 

ledamöter sitter i flera styrelser och tar med sig erfarenheter från en 

grupp till en annan.  

I intervjuerna framträdde dock ytterligare nyanser och skillnader. 

»I riskkapitalägda bolag ställs högre krav på styrelse och ledning«, 

säger en av de intervjuade. »I börsbolag riskerar ledningen att bli mer 

ensam«, säger en annan. »En styrelseordförande i ett statligt bolag 

måste ställa sig frågan – kan en åtgärd skada ägaren?«, säger en tredje.

Överlag underströk intervjuerna hur nöjda de ledamöter är som 

jobbar åt riskkapitalisterna. Precis som i enkätsvaren tyckte de att de 

hade bäst styrelsematerial och kunskap om ägarens vilja och de upp-

levde tidsåtgången som mindre. Fördelen med den nära kopplingen 

mellan ägaren, styrelsen och ledningen och med tydliga mål bekräfta-

des alltså ytterligare av intervjuerna.  

När det gällde statliga bolag gav intervjuerna däremot en delvis 

annan bild än enkäten. Ledamöterna var inte fullt lika negativa som 

undersökningen gav intryck av. Det gällde till exempel kvaliteten på 

styrelsematerialet, informationen mellan möten och uppföljningen. 

Styrelseordföranden tyckte sig ofta ha bra kommunikation med äga-

ren. Det var framför allt övriga ledamöter som upplevde att de inte 

visste vad ägaren ville. Alla intervjuade som arbetade för staten var 

dock eniga om att arvodena var för låga.
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Ledamöter i noterade bolag klagade i intervjuerna mer än i enkä-

ten på det tidsslukande arbetet med att kontrollera att regler följdes. 

Intervjuerna underströk också hur missnöjda ledamöter i statliga 

bolag var när det gällde information om ägarens intentioner. 

Några saker förvånade Helena Levander. Enligt enkäten ägnade 

ledamöter i riskkapitalägda bolag minst tid åt sina uppdrag, mätt som 

antal möten, tidsåtgång och liknande. Så tycktes det inte vid intervju-

erna. 

Enligt enkäten var också riskkapitalledamöter mest övertygade 

om att besluten tagits i styrelserummet medan ledamöter i statliga bo-

lag var minst övertygade om att så var fallet. Helena Levander hade 

väntat sig det motsatta. 

Vad som också förvånade henne var att statliga bolag fick lägst 

poäng när det gällde material och information mellan möten. Det 

stämmer inte med hennes egna erfarenheter av statligt styrelsearbete. 

Några saker slog Helena Levander. Både riskkapitalbolag och 

statligt ägda bolag har endast en ägare: fonden respektive staten. 

Ändå hamnar de i varsin ända av skalan när det gäller kunskap om 

ägarens intentioner. Ledamöterna i riskkapitalbolag vet mest, de i 

statliga styrelser vet minst.  

En annan reflektion gällde den strategiska horisonten. Så gott 

som alla ledamöter säger sig arbeta långsiktigt, på ett eller annat sätt. 

Men ledamöter i både börsnoterade och riskkapitalägda bolag upp-

levde sig göra det i högre grad än vad den allmänna opinionen gav 

intryck av. 

Vad kan då börsbolagen lära av riskkapitalbolagen? »Riskkapita-

lägda bolag har ett genomtänkt sätt att bedriva styrelsearbete på. Man 

tänker igenom mötesfrekvens, styrelseåret som helhet och när vilka 

frågor ska prioriteras och behandlas«, sade en styrelseordförande för 
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riskkapitalägda bolag när han intervjuades.

»Strategidiskussionen en gång per år ger möjlighet till öppnare, 

friare diskussioner. Denna diskussion bedömer jag att vi är bättre på i 

riskkapitalägda bolag än i börsbolag«, sade en företrädare för riskka-

pitalägare med erfarenhet från börsbolag. 

»Men riskkapitalisterna kan också utvecklas genom att ta efter 

börsbolagen«, påpekade en ordförande med erfarenhet från både 

börs- och riskkapitalbolag, till exempel när det gäller det strukture-

rade och genomarbetade nomineringsarbetet.

En annan intervjuad pekade på börsbolagens kunnande om in-

formation. 

»Det finns inget som säger att riskkapitalägda bolag inte skulle 

kunna vara lika duktiga på kommunikation som börsnoterade bolag«, 

sade en företrädare för riskkapitalägare med erfarenhet från börsbo-

lag.

Den svenska diskussionen

Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare och moderator: Vilka är era erfa-

renheter?

Kia Orback, styrelseproffs, bland annat ordförande i Teracom Boxer Group, nai 

Svefa och Ponderus Invest: Min erfarenhet från styrelsearbete är att 

en faktor som spelar större roll än andra, större till och med än 

vem som är ägare, är vilken fas bolaget befinner sig i. 

Johan Bygge, verksamhetschef eqt Partners och styrelseledamot i bland annat 

Getinge och Anticimex, ordförande i Novare Human Capital och Samsari: 

En styrelse kan fungera både bra och dåligt oavsett vem som äger. 

Hur bra den är beror till stor del på vilka personer som sitter i 
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K I A  O R B A C K  P E T T E R S S O N
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den, vilka som är engagerade. Men det finns också strukturella 

skillnader och en del av dem är svåra att fånga i den här typen av 

studier. En defensiv styrelse är antagligen det värsta du kan ha. 

En styrelse där ledamöterna både känner respekt för ägarna och 

har rätt kompetens, däremot, där ledningen litar på styrelsen och 

inte ser den som om ett rundningsmärke, kan få till en dynamik 

som får bolaget att lyfta till en ny nivå. Faktorer som respekt är 

svåra att mäta. Men det går förstås att bädda för bättre möjlighe-

ter att åstadkomma respekt och positiv dynamik. Då handlar det 

om ägande, gemensam agenda, utvärdering och begränsning i 

tid, vilket går att få till stånd oavsett ägare. 

Helena Stålnert: Vad i rapporten förvånade dig, Kia?

Kia Orback: Att staten som ägare upplevdes som mindre tydlig. Det 

är inte min erfarenhet. Jag har suttit i styrelser i Apoteket och i 

Jernhusen och sitter i Teracom Boxer Group. De är alla bolag 

som verkar på marknader som ändrar sig snabbt. I de fallen har 

ägaren, trots att den ytterst representeras av 349 riksdagsleda-

möter med varsin politisk agenda, varit mycket tydlig. Det mest 

slående är väl spridningen i kvalitet mellan styrelsearbete i bolag 

med samma sorts ägare, det gäller statligt ägda bolag såväl som 

börsnoterade och riskkapitalägda. Alltså att ägandeformen inte är 

det som skiljer kvaliteteten i styrelsearbetet åt.

Helena Stålnert: I Sverige ses riskkapitalbolagen ofta som kortsiktiga 

men i den här studien framstår de som långsiktigare än andra 

företag. Hur förklarar ni det?

Per Strömberg: Jag är inte förvånad. Forskningen om riskkapital veder-

lägger ju att de skulle vara mer kortsiktiga än börsnoterade. 

Johan Bygge: Jag är inte heller förvånad. För vad är det riskkapitalister 

gör? De utvecklar en plan för ett bolag som fonden tagit över. 
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Målet är att de ska äga bolaget i mellan fyra och sju år, sedan 

ska det säljas. Därför gäller det att förbättra bolaget så att det är 

i så gott skick som möjligt när det ska säljas. Eftersom det inte är 

börsnoterat behöver man inte vara så försiktig. Det går att satsa 

rejält i början och bädda för att bolaget är bättre när det ska säljas. 

Om arbetet lyckas är det ett fantastiskt tillfälle för ett företag att ta 

ett stort kliv upp i en ny kategori, att få ny fart och acceleration, 

färdigt att tas över och drivas av en ny ägare. Det är naturligt att 

det fungerar bra. 

Helena Stålnert: Går arbetsmetoden att överföra till börsnoterade bo-

lag?

Conor Kehoe: Det finns hopp. Skillnaden, som just har beskrivits, beror 

på att riskkapitalisterna är inlåsta, att de har bundit sig för ett visst 

antal år. Det ger en stabilitet i ägandet och därför går det att ge-

nomföra åtgärder som drar ned resultatet tillfälligt men som leder 

till ökad vinst på sikt. 

För att uppnå liknande effekter i börsnoterade bolag krävs 

att ägarna ser saker på längre sikt. Stora pensionsfonder har svårt 

att göra det eftersom de hela tiden är tvungna att jämföra sina 

resultat med varandra. 40-åriga pensionsplaceringar behandlas 

som ettåriga placeringar eftersom de utvärderas varje år. 

Det pågår ansträngningar för att ändra utvärderingsmeto-

derna eftersom förvaltarna inser att de borde investera på längre 

sikt. Vad som krävs är att pensionsfonder och annan förmögen-

hetsförvaltning ändrar på sin incitamentsstruktur. Det är diskre-

pansen mellan ettåriga utvärderingar av 40-åriga placeringsbe-

hov som ställer till det. Den måste bort för att börsnoterade bolag 

ska kunna bli långsiktigare. I väntan på detta får riskkapitalis-

terna stå för långsiktigheten. 
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Helena Stålnert: Men de noterade bolagen bedöms ju varje kvartal. Hur 

är det då möjligt att vara långsiktig?

Conor Kehoe: De stora fonderna dominerar ägandet och i takt med att 

förvaltarna rör sig mot mer långsiktig utvärdering av sina re-

sultat, vilket i och för sig går långsamt, rör de sig också mot mer 

koncentrerade portföljer och större andel placeringar i bolag som 

de verkligen förstår sig på. Tidigare har den säkra vägen varit 

riskspridning och årliga utvärderingar eftersom prestationen jäm-

förs med index. 

Johan Bygge: Det finns ytterligare en fördel för styrelsen i ett riskkapi-

talägt bolag. Det är lätt att få fram nytt kapital för att göra långsik-

tiga investeringar. Bolaget behöver inte göra komplicerade och 

dyrbara nyemissioner. Finns det en möjlighet går den att ta vara 

på, det ökar farten. Liknande förhållanden kan gälla i börsnote-

rade bolag om du har en stor majoritetsägare. Jag sitter i styrelsen 

för ett sådant bolag och det fungerar mycket bra.

Helena Levander: Jag tror att styrelser i bolag utan huvudägare måste ta 

saken i egna händer och själva formulera ägandets mål och försö-

ka hitta en tidshorisont som passar den fas bolaget befinner sig i.

Helena Stålnert: Av den svenska rapporten framgick att riskkapitalägda 

bolag har fler utlänningar men färre kvinnor i sina styrelser än 

börsnoterade. Hur påverkar det styrelsearbetet?

Johan Bygge: Det viktigaste för värdebyggande brukar vara tillväxt. 

Därför är det intressant att få input från ledamöter från andra 

länder och marknader. Och det är attraktivt för dem att jobba i 

riskkapitalstyrelser eftersom de får möjlighet att ta del av värde-

stegringen. När det gäller kvinnor är det en brist att vi inte lyckats 

knyta fler till oss. Men vi står för mycken annan mångfald. 
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J O H A N  B Y G G E
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H E L E N A  L E V A N D E R
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Helena Stålnert: Per, är det ett problem för riskkapitalistbolagen att de 

har färre kvinnor i styrelserna och inte arbetar lika mycket med 

hållbarhet?

Per Strömberg: Problemet är att de här bolagen bara har haft en ägare, 

eller rättare sagt många ägare som lämnat över makten till en 

maktutövare. Det centrala för styrelserna och ledningarna har 

varit att ta ansvar gentemot denna enda ägare, målet att vara helt 

transparent gentemot denna. Jag tror att riskkapitalisterna inser 

att de – i takt med att de växer, sysselsätter fler och så vidare – i 

mycket högre grad måste tänka även på andra intressenter. Pro-

blemen de drabbats av beror på att de inte har tagit hänsyn till 

tredje part. De har lidit av tondövhet när det gäller hållbarhet, 

kvinnorepresentation med mera. Men jag tror att tondövheten är 

något som branschen har tagit itu med nu. 

Kia Orback: Jag har inte suttit i så många riskkapitalstyrelser men att 

jobba i bolag som har en tydlig agenda, fokuserad diskussion, 

starkt arbetslag och tydliga incitament ger förutsättningar för ett 

effektivt styrelsearbete och just dessa förutsättningar karaktärise-

rar ju riskkapitalbolagen i rapporten.  

Conor Kehoe: Jag tror att en bidragande orsak till att många av de tillfrå-

gade tycker bättre om att sitta i riskkapitalisters bolagsstyrelser är 

att de är affärsmän och gillar att bygga bolag. I de styrelserna får 

de bättre utlopp för den lusten, det är mindre som stör.

Johan Bygge: Det är svårt att generalisera men organisationen är mer 

transparent i riskkapitalbolag. Det är lättare att ta reda på saker. 

Gränserna mellan ledning och styrelse är inte lika skarpa. Det är 

inte nödvändigtvis lättare att ansvara för riskkapitalbolag. Tem-

pot är ofta högre än i andra bolag. Men mandatet är tydligare.
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Helena Levander: En sak som statligt ägda bolag kan lära från riskkapi-

talägda bolag är att ha tydliga direktiv. 

Sven-Erik Sjöstrand, professor Handelshögskolan i Stockholm: Jag tror inte att 

statsägda bolag har så mycket att lära av privata. Statligt ägande 

är annorlunda. Jag har suttit i styrelser i både statliga och privata 

bolag. I privata bolag finns ägaren ofta med rent fysiskt, ofta i 

rollen som ordförande. Då är det lätt att ta reda på vad ägaren 

vill. Men i statsägda bolag är det svårare för ledamöter som inte 

är ordförande eller representant för departementet att veta vad 

ägaren vill. Det är svårt att ersätta bristande ägarövertygelse med 

riskkapitalliknande direktiv. 

Wenche Rolfsen, professor och life science specialist:  Jag sitter i styrelser 

för både riskkapitalägda, publika och statliga bolag i Sverige 

och  Norge och jag har suttit i styrelsen för ett brittiskt bolag, 

noterat på Londonbörsen. I Storbritannien ägnade styrelserna 

mycket mer tid åt uppdragen. De hade möten varje månad och 

många informella möten däremellan. Viktiga diskussioner fördes 

ofta vid de informella mötena. Svenskarna och även norrmännen 

träffas mindre i sådana sociala styrelsesammanhang. Jag tror att 

jag ägnade den styrelsen 40 dagar om året.

Conor Kehoe: 2009 föreslog en brittisk utredare krav på att ledamö-

ter i finansiella bolag skulle ägna minst 35 dagar om året åt sitt 

uppdrag. Protesterna blev så många att han i sin slutrapport 

formulerade om kravet till »den tid som krävs«. Men rekryterare 

i London konstaterade ett år senare att normen blivit 40 dagar i 

stora finansiella företag. Även koden för bolagsstyrning i andra 

än finansiella företag har ändrats i den riktningen.



Per Strömberg: Ställer man ett sådant krav måste man också betala för 

den tiden. Jag är inte säker på att det är möjligt i statligt ägda bo-

lag. 

Kia Orback: Jag håller med om att det är viktigt att ägna uppdragen 

tillräckligt mycket tid. Men det är också viktigt att ledamöter har 

flera uppdrag så att de inte är beroende av ett för sin försörjning. 

Beroende kan gå ut över integriteten.  

Johan Bygge: I riskkapitalstyrelser investerar man en del av sina egna 

pengar. Det gör skillnad. Utan den investeringen skulle arvodena 

inte spegla arbetsinsatsen. 

Conor Kehoe: Ersättningen är en viktig fråga. Ledamöter borde vara 

tvungna att investera. Att inte var finansiellt engagerad kan leda 

till ointresse.


