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Abstract 

In January 2010 the UK Financial Reporting Council announced a 
consultation for a Stewardship Code aimed at promoting better 
and more transparent governance practises among UK institutional 
investors and international institutional investors making invest-
ments in the UK. This working paper introduces the proposed 
Stewardship Code and discusses whether such a code would be of 
use in a Swedish context. It is concluded that much of what is in-
cluded in the code is already present in investment policies issued 
by Swedish institutional investors, thereby making a code superflu-
ous on the Swedish stock market at present.   
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Daniel Stattin 

1 Inledning 
Det brukar heta att olika typer av institutionella ägare innehar un-
gefär 85 procent av de aktier som handlas på aktiemarknaden i väs-
terländska ekonomier.1 Institutionella ägare äger alltså den absoluta 
huvuddelen av aktierna i de aktiebolag vars aktier har tagits upp till 
handel på en börs eller annan marknadsplats (”noterade och listade 
bolag”2). Eftersom institutionella ägare har ett så stort ägarinfly-
tande, sett till deras aktieinnehav, blir de viktiga för corporate go-
vernance-systemet.  

 

I olika sammanhang har det ifrågasatts om institutionella ägare 
tar det ägaransvar som de, sett till sin ägarandel, borde ta i de note-
rade och listade bolagen. En amerikansk undersökning, som inte är 
direkt generaliserbar för svenska förhållanden, visade för några år 
sedan att den corporate governance-fråga som i störst utsträckning 
engagerade amerikanska institutionella ägare var byte av företagsle-
dare i noterade och listade bolag vars aktiekurs inte uppfyllde för-
väntningarna.3 I senare undersökningar med fokus på nordiska och 

 Författaren är docent i civilrätt, särskilt associationsrätt (Uppsala universitet). Tack till 
jur. kand. Sandra Broneus (Ashurst) och Amanuens Emma Söderbäck (Uppsala univer-
sitet).  
1 Det är mycket svårt att verifiera denna uppgift, men den är återkommande i olika 
sammanhang och data från åtminstone västerländska marknader synes tala i den rikt-
ningen. För svensk del finns officiell statistik som stödjer påståendet, se Statistiska 
centralbyråns och Finansinspektionens Aktieägarstatistik. Aktieägande i bolag noterade 
på svensk marknadsplats, juni 2009 www.scb.se/Statistik/FM/FM0201/2009M06 
/FM0201_2009M06_SM_FM20SM0902.pdf, publicerad den 26 augusti 2009, vari det 
framgår att hushållens ägande uppgår till 14,5 procent. När andelen diskuteras säger det 
emellertid mest om det finansiella risktagandet i noterade och listade bolag – det före-
kommer med olika frekvens på olika marknader att ägandet delas upp i röststarka och 
röstsvaga aktier – då kan ett betydande inflytande tillkomma andra aktörer än institu-
tionella ägare som i och för sig innehar en avgörande del av kapitalet. I t.ex. det svenska 
aktiebolaget Ericsson räckte, när A-aktierna fortfarande hade 1 röst och B-aktierna 
0,001 röst, innehav av några få procent för att få praktisk majoritet på bolagsstämman. 
2 Definitionen är inte alldeles enkel. Aktiebolag vars aktier tagits upp till handel på en 
svensk reglerad marknad brukar kallas aktiemarknadsbolag (se 1 § 1 st. 4 p. AnmL). 
Termen aktiemarknadsbolag täcker emellertid varken aktiebolag vars aktier tagits upp 
till handel på en utländsk reglerad marknad, där det för övrigt inte alls behöver heta att 
aktierna tas upp till handel. Den äldre svenska beteckningen var noterade bolag. Den 
stämmer i någon mån med att aktiebolag vars aktier handlas på en svensk MTF emel-
lanåt kallas listade bolag. Beteckningen noterade bolag fångar också upp motsvarande 
utländska aktiebolag. I detta sammanhang har jag valt att använda beteckningarna note-
rade respektive listade bolag för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad eller 
MTF. 
3 Hamilton, Corporate Governance in America 1950-2000: Major Changes but Uncertain Benefits, 
[2000] JCL s. 349 med hänvisningar. 
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europeiska förhållanden modifieras bilden,4 men fortfarande kan 
det ifrågasättas om institutionella ägare utövar ett inflytande som 
motsvarar deras ägarandel. 

Nyligen har det brittiska Financial Reporting Council (”FRC”) pub-
licerat en Consultation on a Stewardship Code for Institutional Investors 
(”Stewardship Code” eller ”kodförslaget”) vars avsikt är att skapa 
en form av god sed för institutionella investerares utövande av 
ägarfunktioner i brittiska noterade och listade bolag. I denna upp-
sats är det min avsikt att diskutera det brittiska kodförslaget och 
ställa det i relation till svenska förhållanden.  

Förslagets uppbyggnad behöver behandlas före den fortsatta diskus-
sionen. Financial Reporting Council (”FRC”) har presenterat ett för-
slag till Stewardship Code som består av inledande anmärkningar och 
ett regelverk. Regelverket har i sin tur utarbetats av Institutional Sha-
reholders’ Committee (”ISC”) på grundval av deras sedan ganska 
länge gällande principer för institutionella investeringar. Det som nu 
är föremål för en konsultation är FRC:s inledande anmärkningar och 
det sammanfallande regelverket.5 

I det följande diskuterar jag det eventuella behovet av självreglering 
i form av en särskild kod som omfattar institutionella investerares 
utövande av ägaransvar. Jag börjar med det några iakttagelser om 
institutionella ägares ägarroll, berör det svenska regelverket på om-
rådet, redovisar det brittiska kodförslaget och avslutar med en 
sammanfattande diskussion om huruvida det finns behov av en 
motsvarande kod för utövande av ägarskap på den svenska aktie-
marknaden. 

2 Ägarroll i noterade och listade bolag 
I modern corporate governance är det närmast ett axiom att det är 
bra med aktiva ägare. I den senaste svenska reformen av aktiebo-
lagslagen, Aktiebolagskommitténs arbete med en ny aktiebolagslag 
under 1900-talets sista decennium, uttrycktes det att en helt ny 

 
4 I en studie från det amerikanska konsultföretaget RiskMetrics group, Study on Monitor-
ing and Enforcement Practises in Corporate Governance in the Member States, behandlas ägarak-
tivitet i Europa. En kanske mer lättillgänglig studie som behandlar danska och svenska 
förhållanden finns i Therese Strands Bolagsstämmor i praktiken: Preliminära slutsatser från 
Sverige och Danmark, NTS 2008, nr 4, s. 80 ff. Se vidare avsnitt 3 nedan. 
5 Se vidare s. 19 f. nedan. 
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svensk aktiebolagsrätt skulle formas med nyckelkonceptet aktiva 
ägare.6 Motsvarande viljeinriktning kommer till uttryck i andra 
sammanhang.7  

Aktiva ägare eftersträvas är emellertid inte ett självändamål. 
Ägaransvar eftersträvas eftersom det anses vara fördelaktigt för de 
noterade och listade bolagen och, i förlängningen, samhällsekono-
min. Bakgrunden till detta är i sin tur att aktieägarna antas kunna 
göra mer optimala riskbedömningar än företagsledningarna i strate-
giska frågor. Aktieägarna gör en investering i ett bolag i form av 
tillskjutet riskkapital. I övrigt åtnjuter de personlig ansvarsfrihet, 
vilket innebär att det kan diversifiera sina investeringar och inta en 
relativt hög riskprofil, utan att riskera sina privatekonomier.8  

 
6 I första hand har begreppet utvecklats i SOU 1995:44 (Aktiebolagets organisation), se 
särskilt den inledande programförklaringen i betänkandet. Tankarna togs sedan upp av 
regeringen i prop. 1997/98:99 (med samma namn). 
7 Utrymmet i detta Working Paper tillåter inte annat än ett axplock ur den svenska och 
internationella debatten. Det kan hänvisas till Svensk kod för bolagsstyrning, s. 9 (”[d]et 
finns i det svenska samhället en positiv syn på att större aktieägare tar ett särskilt ansvar 
för bolagen genom att från styrelsepositioner aktivt delta i förvaltningen av bolagen”). I 
den engelska Company Law Reform diskuterades ägarnas roll utifrån olika modeller av 
shareholder value- och stakeholder-teorier. Resultatet var en ”enlightened shareholder 
value”-teori som i första hand betonar ägarintressen och, enligt min uppfattning, förut-
sätter aktivt ägarskap – frågan diskuteras i flera consultation documents, bl.a. Developing 
the Framework, mars 2000, s. 7 ff. och Final Report, juni 2001, s. 10 f. och 19 f. Frågan har 
i vetenskapliga sammanhang behandlats oöverskådligt se bl.a. med vidare hänvisningar 
Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 83 
ff.; Monks och Minnow, Corporate Governance, s. 93 ff.; Ferran, Company Law and Corporate 
Finance, s. 241 ff. (om institutionella ägares roll); för en lättillgänglig översikt ur ett nor-
diskt perspektiv se Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret, kap. 2. Frågan om ägarnas 
ställning är intimt förknippad med teorier om innebörden av bolagets intresse, se utför-
ligt härom med diskussion och hänvisningar Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 51 ff. i den engelska Company Law Reform 
8 Ett problem är tidshorisonten. Om ett aktiebolag har syftet att skapa avkastning till 
aktieägarna (vinstsyfte) uppkommer frågan när denna avkastning skall uppkomma. Det 
torde knappast krävas att avkastningen maximeras momentant, dvs. att varje beslut i 
bolaget vid varje givet tillfälle är det mest avkastningsskapande – i stället torde beslut 
som är det på sikt mest avkastningsskapande kunna fattas. Det innebär bl.a. att bolaget 
kan fortsätta med verksamhet som i det korta perspektivet är förlustgivande men där 
det finns anledning att anta att den i det längre perspektivet kommer att vara lönsam 
(däremot kan bolaget inte bedriva en lönsam verksamhet vidare om det finns anledning 
att anta att en annan mer lönsam verksamhet skulle kunna drivas i stället). Likaså kan 
bolaget bidra till arbetstagarnas förkovran eller förströelse, ägna sig åt sponsring och 
liknande verksamhet som inte direkt, men kanske indirekt, bidrar till vinstsyftet. Frågan 
om huruvida vinstsyftet uppfylls genom ett beslut kan därmed bli en tidsfråga där det 
avgörande blir om den beslutande åtgärden är ägnad att på sikt skapa avkastning. Jfr: 
“The law does not say that there are to be no cakes and ale, but there are to be no cakes 
and ale except such as are required for the benefit of the company.” (Hutton v. West 
Cork Railway Co. [1883] 23 Ch D 654 på s. 673). 
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En företagsledare, å andra sidan, gör en ”investering” i form av 
tid, arbete och framtida karriärmöjligheter när han eller hon accep-
terar en företagsledande position i ett bolag. Den omedelbara av-
kastningen på företagsledarens investering är lön och andra förmå-
ner, medan avkastningen på längre sikt är karriärmöjligheter. Det är 
svårt, eller till och med omöjligt, att diversifiera avkastning av löne-
arbete och karriärmöjligheter, på samma sätt som en aktieägare kan 
kompartimentalisera sitt risktagande till ett bolag.9 

Av det sagda följer implicit att aktieägarna kan antas ha en mer 
optimal riskprofil i sina investeringar, och därmed i utövande av 
inflytande i strategiska företagsfrågor, än företagsledarna. Anled-
ningen till att riskprofilen är mer optimal är att det rättspolitiska 
målet med att tillåta företagsverksamhet i noterade och listade bo-
lag är att främja samhällsekonomiska mål.10 Av detta skäl bör aktie-
ägarna, givet att den rättspolitiska ståndpunkten accepteras,11 ges 
det avgörande inflytandet i strategiska frågor i ett noterat eller listat 
aktiebolag. Det sagda gäller både i strategiska frågor i företaget som 
en ”going concern” och i samband med mer traumatiska företags-
händelser som vid takeovers.12 Det får också betydelse för styrel-
sens roll i bolaget såtillvida att den i första hand skall ses som aktie-
ägarnas förtroendemän – inte som självständiga företrädare för ett 
separat företagsintresse.13 

 
9 Se i svensk doktrin särskilt Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om 
ägar- och koncernstyrning, s. 91 ff. med vidare hänvisningar. 
10 Stattin, Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 
91 ff. 
11 Det finns emellertid exempel på avvikande uppfattningar i doktrinen. Med hänvisning 
till att bolagsstyrelsen torde vara mer insatt i bolagets förhållanden än aktieägarna vill 
Åhman (Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s. 600) inom ramen för bolagets vinst-
syfte se en starkare styrelse. Ett mycket mer ingripande förslag presenteras av Sjåfjell 
(Towards a suistanable Company Law, särsk. s. 103 ff.) som i sammandrag menar att vinst-
syftet bör träda i bakgrunden för andra rättspolitiskt färgade intressen. Jag har diskute-
rat bolagsintressefrågor utförligt, och därvid kritiserat Sjåfjells uppfattning, i Takeover. 
Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 51 ff. 
12 Om det senare, Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt 
svensk rätt, s. 51 ff. 
13 Hård kritik mot detta har framförts av bl.a. Nial i Om klanderbara och ogiltiga bolags-
stämmobeslut, s. 34 f. Taxell, Aktiebolagets organisation, s. 13, menar å andra sidan att ”/…/ 
en bedömning av beslut och åtgärder enbart enligt bolagets eget intresse kan medföra 
att andra intressen blir åsidosatta och att man sålunda kan och måste operera med ett 
särskilt bolagsintresse. I vilken utsträckning detta skall beaktas eller tillgodoses vid sidan 
av eller i strid med andra intressen beror på avvägningar i konkreta situationer”. För 
egen del uppfattar jag inte Taxells uppfattning som avvikande i sak gentemot bl.a. Nials 
(och min egen) uppfattning, låt vara att den retoriskt är motstridig. Se vidare Stattin, 
Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 53 f. 
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Slutsatsen av det sagda är att ägarrollen i noterade och listade 
bolag är betydelsefull och att det därför är viktigt att olika ägare 
engagerar sig i sina investeringar. Mot denna bakgrund har också 
förslaget till Stewardship Code tillkommit.14 Stewardship Codes 
övergripande syfte är att skapa en större beredvillighet bland insti-
tutionella investerare för att ta på sig en aktiv ägarroll. Institutionel-
la ägare är emellertid inget precist begrepp – i kodförslaget proble-
matiseras begreppet: 

”[T]erms such as institutional shareholders are often used inter-
changeably but with different meanings. The relationship between the 
owners of a company and the company itself is often an indirect one. 
Beneficial owners may include pension fund trustees, mutual and life 
assurance funds, who in turn represent individual pension fund bene-
ficiaries, unit trust and other policyholders. The beneficial owners will 
usually agree fund mandates with their investment managers as to 
how their money will be invested and how their shares will be voted. 
The investment manager may use a proxy voting service provider to 
vote the shares held by the registered owner, often a nominee com-
pany owned and operated by a custodian. The custodian may then 
deal with a registrar, who will manage the share register on behalf of 
the company. The owners or their representatives may also make use 
of other agents such as investment consultants to advise them on the 
award of fund management mandates.”15 

En kortare definition lämnas i ett kodförslagets underlag – som 
utarbetats under arbetsnamnet Institutional Shareholders’ Committee 
Code.16 Där definieras institutionella ägare som pensionsfonder, 
försäkringsbolag, investment trusts och andra entiteter för kollekti-
va investeringar samt olika aktörer som agerar å deras vägnar.17 I 
detta sammanhang är den precisa definitionen av begreppet institu-

 
14 Här har tydligen den svenska regeringen åtminstone delvis en annan syn. Finansmi-
nister Anders Borg har vid några tillfällen under vintern 2009/2010 framfört åsikten att 
de statliga AP-fonderna inte borde agera aktivt. Mot detta har i någon mening finans-
marknadsminister Mats Odell invänt. Det är för mig svårt att förstå finansministerns 
ståndpunkt när nu Sverige har sådana statliga pensionsfonder – varom man naturligtvis 
kan ha olika uppfattningar i sak. Det finns knappast heller stöd på annat håll för den 
uppfattning som finansministern torgfört – det kan erinras om att den kaliforniska 
pensionsfonden CalPERS varit en föregångsaktör beträffande corporate governance.  
15 FRC:s consultation document, punkt 3.1. 
16 Dvs. underlaget för Stewardship Code.  
17 FRC:s consultation document, inledningen till ISC:s kodförslag. 

8 
 



Självreglering av institutionella investerares ägarroll 

tionell ägare kanske inte av så stort intresse – det får betydelse för 
tillämpligheten av olika kodbestämmelser och liknande regler, men 
detta kan lösas genom att ifrågavarande instrument innehåller reg-
ler om normadressater. Däremot är det intressant att konstatera att 
beteckningen institutionella investerare blir ett paraplybegrepp för 
en tämligen diversifierad skara aktörer med olika typer av invester-
ingar och, därför, olika incitament att utöva aktivt ägarskap. När 
man talar om institutionella ägare behöver man därför göra klart 
vilka institutionella ägare som avses. När större aktivitet efterlyses 
bland sådana torde det typiskt sett röra sig om aktörer som pen-
sionsfonder och försäkringsbolag. 

Normalt brukar däremot inte så kallade alternativa investerings-
former, till exempel hedge-fonder, anses vara typiska institutionella 
ägare, även om de hör till både den ekonomiska och regulatoriska 
miljön.18 Frågor rörande hedge-fonders investeringar är emellertid 
likartade med frågor som kan uppkomma om typiska institutionella 
ägares ägaransvar accentueras. 

Man kanske kan säga att saken accentueras, i vart fall beträffande så 
kallade aktivistfonder. En aktivistfonds affärsidé kan enkelt beskrivas 
som att ta en ägarposition i ett företag där det finns möjlighet till eko-
nomisk effektivisering. Ett typexempel på detta skulle kunna vara att 
företagets kapitalstruktur inte är optimal, till exempel för att företaget 
är överkapitaliserat. Utdelning av överkapitaliseringen innebär dels att 
avkastning realiseras till ägarna, dels att kapital som kan användas för 
andra investeringar frigörs. Ett typiskt agerande från en sådan aktivist-
fond synes vara att förvärva en relativt stor minoritetspost, kanske ett 
par procent av aktierna, för att sedan ställa krav på representation i 
valberedning och styrelse samt föra en aktiv dialog med bolagsled-
ningen om företaget. Aktivistfonders agerande – som emellanåt kriti-
seras kraftigt i media och andra ägargrupper – torde åtminstone prin-
cipiellt vara samhällsekonomiskt effektivt.19 

 
18 Inte minst genom att det framförs – och under lång tid har framförts – krav på aktivt 
agerande från institutionella ägare. 
19 Jfr Keisu och Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 45 f. 
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3 Andra regleringsinitiativ – en kort in-
ternationell utblick  

Det är möjligen symtomatiskt att Financial Reporting Councils in-
tresse för en Stewardship Code kommer till uttryck just när den 
globala finanskrisen börjar lägga sig. I olika sammanhang har det 
hetat att en bidragande orsak till finanskrisen var corporate governance 
failiures. Även om inte finanskrisen i och för sig förändrat uppfatt-
ningen om vikten av aktiva ägare har den understrukit betydelsen.  
 I Storbritannien har under det senaste året flera initativ på om-
rådet tagits – Sir David Walker, tidigare verkställande direktör för 
den brittiska fondhandlarföreningen, redovisade den 26 november 
2009 en utredning om corporate governance i banker och finansiel-
la institutioner,20 som beställts av finansdepartementet. Utredning-
en föregicks av omfattande aktivitet i olika sammanhang av Lord 
Myners, den brittiska finansmarknadsministern. Redan år 2000, 
innan Lord Myners tagit plats i regeringen, hade han redovisat ett 
regeringsuppdrag som resulterade i principer för investeringsbeslut 
för institutionella ägare.21 Sir Davids utredning sammanföll med att 
Institutional Shareholders’ Committee (”ISC”) lämnade sitt kodför-
slag, som alltså är grunden för Financial Reporting Councils pågå-
ende konsultation. ISC:s kodförslag är i sin tur en skärpning och 
uppdatering av sedan år 1991, med omarbetningar år 2002, 2004 
och 2007, gällande principer för institutionella ägares ansvar gent-
emot sina förmånstagare och de bolag där investeringar sker.22 Pa-
rallellt med ISC:s principer har sedan år 1998 den brittiska corpora-
te governance-koden innehållit regler för institutionella investerare, 
i första hand för deras förhållande till investeringsobjekten.23 

 
20 Sir David Walkers A review of corporate governance in UK banks and other financial industry 
entities. Final recommendations, 26 November 2009 – www.hm-treasury.gov.uk/d/walker_ 
review_261109.pdf  
21 Lord Myners Institutional Investment in the United Kingdom: A Review, March 2001 (“Myn-
ers Principles”) – www.hm-treasury.gov.uk/d/31.pdf. Dessa har sedan följts upp av  
Myners principles for institutional investment decision-making: review of progress, December 2004 – 
www.hm-treasury.gov.uk/d/myners_principles_web.pdf. 
22 Se Improving institutional investors’ role in governance. An institutional shareholders’ committee 
paper, 5 June 2009 – www.institutionalshareholderscommittee.org.uk/library.html: “The 
ISC Statement of Principles on the Responsibilities of Institutional Shareholders and 
their Agents sets out how investors can approach engagement with companies. It is a 
useful benchmark that commands widespread consensus. We need to do more to pro-
mote it. The ISC will review this statement over the summer and designate it as an ISC 
Code.” 
23 Se FRC:s s.k. Combined Code, section E (den brittiska corporate governance-koden 
kommer att döpas om till UK Corporate Governance Code; dessutom kommer regler-
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Det finns således en relativt lång engelsk utveckling avseende re-
glering av god sed för institutionella investerare. Denna utveckling 
motsvaras efter finanskrisen av en liknande utveckling i andra ju-
risdiktioner. I kodförslaget anges att det finns likartade krav på in-
stitutionella placerare, som de som ställs i kodförslaget, i bland an-
nat Portugal, Nederländerna och Frankrike medan andra länder, till 
exempel Danmark, valt att tillämpa internationella principer för att 
fylla ungefär motsvarande funktion.24 På europeisk nivå har en om-
fattande undersökning, som konsultföretaget RiskMetrics utfört på 
EU-kommissionens uppdrag,25 just resulterat i rekommendationen 
att det skall utformas nationella investerarkoder. Slutligen, i USA, 
tillsattes en Investor Advisory Committee av Securities and Ex-
change Commission i juni 2009. Ännu har inte kommittén lämnat 
någon rapport. 

Till det sagda kommer att det finns internationell självreglering 
av utövande av institutionellt ägaransvar. Den europeiska organisa-
tionen för institutionella investerare, European Fund and Asset 
Management Association,26 (”EFAMA”), har utfärdat en mängd 
riktlinjer och policydokument som behandlar olika aspekter av in-
stitutionella investerares verksamhet. Mycket av det som framgår i 
EFAMA:s instrument går igen i olika nationella koder och riktlin-
jer, såsom i den svenska fondbolagskoden och de svenska riktlin-
jerna för ägaransvar. 

Det har alltså företagits ett omfattande internationellt normgiv-
ningsarbete beträffande institutionella investerare – det tycks som 
om det inte är en fråga om reglering skall ske, utan hur och när den 
sker. Detta aktualiserar behoven från ett svenskt perspektiv att följa 
med i debatten för att inte överraskas av den internationella och 
europeiska utvecklingen. Eftersom det tycks som att arbetet kom-
mit längst i Storbritannien är måhända de brittiska förslagen av 
särskilt intresse. En fördel med dem är att de nordiska, i vart fall 
den svenska, och brittiska finansmarknaderna kulturellt påminner 
om varandra varför det blir relativt sett lättare att ta till sig en brit-
tisk regelutveckling än en kontinental sådan. 
–––––––– 
na om institutionella investerare att överföras till den slutliga versionen av Stewardship 
Code). 
24 FRC:s consultation document, punkt 2.16. I det danska fallet rör det sig om UN 
Principles of Responsible Investment.  
25 RiskMetrics, Study on Monitoring and Enforcement practises in Corporate Governance in the 
Member States [av Europeiska unionen], September 2009. 
26 Se www.efama.org.  
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4 Svenska regler och riktlinjer om insti-
tutionella ägares ägaransvar 

Den grundläggande regleringen av det ägaransvar som institutionel-
la ägare kan utöva i Sverige ges i aktiebolagslagen och aktiebolags-
rätten. Dessa regler är själva fundamentet för alla andra regler, 
normer och policies. Aktiebolagsrätten är emellertid inriktad på 
utövandet av ägandet i investeringsobjekten – inte hur de institu-
tionella ägarna utövar sitt ägande. Detsamma gäller i stort sett för 
Svensk kod för bolagsstyrning, som behandlar bolagsorganen i 
svenska noterade aktiebolag.27 Man kan se det som att aktiebolags-
rätten och koden tillhandahåller ramarna för ägarinflytandet, men 
på goda grunder är tysta beträffande innehållet. 

Utöver reglerna om ägarinflytande i den associationsrättsliga re-
gleringen finns det en lag om investeringsfonder (2004:46) samt 
föreskrifter från Finansinspektionen, särskilt FFFS 2008:11. Inte 
heller dessa regler behandlar frågor om innehållet i ägarinflytandet. 

Av större betydelse i detta sammanhang är de instrument som 
givits ut av branschorganisationen Fondbolagens förening.28 I detta 
avseende är det främst två instrument som föreningen givit ut som 
tilldrar sig intresse, nämligen Svensk kod för fondbolag (”fondbolags-
koden”) och Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande (”riktlinjerna”). I 
fondbolagskodens inledning anges om dess syfte och tillämpning: 

”Koden tar sikte på verksamhet som bedrivs av svenska och utländs-
ka fondbolag i Sverige. Främst omfattas verksamhet som bedrivs av 
fondbolag i egen regi. I fall där fondbolaget har uppdragit åt annan att 
utföra delar av verksamheten ska fondbolaget verka för att kodens 
principer tillämpas av uppdragstagaren.  

Koden innehåller ett antal regler som innebär en ambitionshöjning 
jämfört med krav i lag, föreskrifter och föreningens övriga riktlinjer. I 
de delar där koden går utöver nämnda regelverk gäller principen .följ 
eller förklara., eftersom förutsättningarna kan variera för olika fond-
bolag, exempelvis beträffande organisation och storlek. Utländska 

 
27 I Svensk kod för bolagsstyrning har valet gjorts att i stort sett inte behandla ägarfrå-
gor i regeltexten – i Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag valdes 
en annan lösning, vilket kan vara logiskt eftersom det i dessa fall finns en tydligare ägare 
som omfattas av tydligare begränsningar vid utövande av sitt ägande. 
28 Se www.fondbolagen.se. Det finns en relativt omfattande mängd riktlinjer för olika 
frågor rörande institutionella investeringar på föreningens regelhemsida – se 
www.fondbolagen.se/Juridik/F%C3%B6reningens%20riktlinjer.aspx.  
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fondbolag kan ha svårigheter att till alla delar följa koden till följd av 
avvikande regler i hemlandet. Avsikten är dock att avvikelser inte får 
ske när ordet ”ska” används. Medlemmar i Fondbolagens Förening 
ska på ett tydligt sätt, exempelvis i årsberättelse eller på hemsida, utta-
la att de följer koden och ge en förklaring till eventuella avvikelser.” 

Fondbolagskoden innehåller i övrigt regler om fondbolagens upp-
drags karaktär, bolagsstyrning och då bland annat regler om styrel-
sesammansättning, intressekonflikter, hur verksamheten skall ut-
övas, särskilt i vad som kan betraktas som tekniskt avseende såsom 
beträffande värderingar, placeringsbeslut och marknadsföring samt 
kortfattat angående utövande av ägarskap. Den i mitt tycke mest 
intressanta skrivningen i sistnämnda avseende är att 

”[ä]garrolen ska utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma in-
tresse. Det innebär att andra intressen från fondbolaget eller närstå-
ende bolag vid ägarutövande alltid måste vika vid eventuella intresse-
konflikter.” 

Fondbolagens ägarroll utvecklas i riktlinjerna. Den anknyter till vad 
som sagts i fondbolagskoden, men är ännu tydligare: 

”Syftet med fondbolagens ägarutövande är att ta tillvara andelsägarnas 
gemensamma intresse i ägarfrågor för att ge ökad avkastning till an-
delsägarna och bidra till en långsiktigt god utveckling av riskkapital-
marknaden.” 

Såsom kommer att framgå i resten av denna uppsats kan jag för 
egen del tycka att detta syfte med utövandet av ägarskap är alldeles 
utmärkt ur normativ aspekt och dessutom den enda möjliga inställ-
ningen för att förebygga målkonflikter. Det är bra att detta kommer 
till tydligt uttryck. I övrigt innehåller riktlinjerna i korthet rekom-
mendationer om att fondbolagen skall verka för god bolagsstyrning 
i investeringsobjekten och iaktta öppenhet om hur ägandet utövas. 
I praktiken torde riktlinjerna omsättas i de olika fondbolagens 
ägarpolicies och, därifrån, i det praktiska ägarutövandet. 

Vid en jämförelse med förslaget till den brittiska Stewardship 
Code och den befintliga brittiska regleringen synes Fondbolagens 
förenings riktlinjer delvis omfatta samma frågor. De svenska rikt-
linjerna är tydligare än Stewardship Code, men den svenska fond-
bolagskoden är möjligen inte lika långtgående i sina krav på förklar-
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ingar. Å andra sidan är den svenska fondbolagskoden mycket mer 
detaljerad i frågor om fattande av investeringsbeslut och liknande.29 

5 Syftet med Stewardship Code 
Det övergripande syftet med kodförslaget, att tydligöra institutio-
nella ägares ägaransvar, har redovisats i det föregående. Det heter: 

“The Code aims to enhance the quality of the dialogue of institutional 
investors with companies to help improve long-term returns to 
shareholders, reduce the risk of catastrophic outcomes due to bad 
strategic decisions, and help with the efficient exercise of governance 
responsibilities.”30 

Vilket utvecklats av Financial Reporting Councils ordförande Sir 
Christopher Hogg: 

“The benefits of a code which can help to bring about more effective 
engagement between companies and shareholders are potentially sig-
nificant. They should lead to sustainable and enduring improvements 
in the governance and performance of UK listed companies and 
greater clarity in the respective responsibilities of asset managers and 
asset owners, which will assist the ultimate owners to hold to account 
those acting on their behalf.”31 

Det är värt att fundera lite på syftet med kodförslaget och dess im-
plikationer. Det kan inledningsvis noteras att syftet att främja ägar-
ansvar ligger väl i linje med uppfattningen om vikten av aktiva äga-
re i noterade och listade bolag.32 Idén om aktiva ägare och 
betydelsen av ägaransvar i aktiebolag är fast förankrad i anglosax-
isk, och i vart fall numera också i svensk, bolagsstyrningsdiskurs. I 
grunden förutsätter den emellertid i sin mer renodlade form att 
bolagets syfte uppfattas som en förknippning av aktieägarnas hypo-
tetiska intressen.33 Om inte bolaget i första hand ses som en bärare 
av hypotetiska aktieägarintressen skulle det vara mer rationellt att 
accentuera bolagsstyrelsens roll som företrädare för en förknipp-

 
29 Som i England regleras i de s.k. Myners Principles (se s. 10) i stället. 
30 FRC:s consultation document, App. B., s. 25. 
31 FRC:s pressmeddelande FRC PN 292 – www.frc.org.uk/press/pub2216.html.   
32 Se ovan s. 6 ff. med hänvisningar. 
33 Jfr Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 51 
ff. med hänvisningar till annan diskussion. 
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ning av stakeholder-intressen, det vill säga såväl aktieägarnas intres-
sen som intressen hos borgenärer, anställda, samhället, miljön eller 
något annat.34 Det har delvis skett i till exempel tysk publik aktie-
bolagsrätt, även om det där i första hand är de anställdas intressen 
som skall tas tillvara. 

Ett utpräglat exempel på att stakeholder-intressen givits en betydelse-
full ställning är som antytts rättsläget i tysk publik aktiebolagsrätt, där 
bolagsorganen står i paritet med varandra och det finns ett betydande 
inslag av arbetstagarrepresentanter i övervakningsrådet.35 Ett annat 
exempel kan vara beslutsreglerna i den norska bedriftsforsamlingen, 
där en rad beslut inte kan fattas mot arbetstagarrepresentanternas vil-
ja.36 I både det tyska och det norska fallet rör det sig emellertid 
primärt om arbetstagarintressen. Med ett vidare stakeholder-paradigm 
skulle styrelsen kunna beakta intressen hos i stort sett vad som helst.  

Observera att detta inte är detsamma som att borgenärsintressena i 
händelse av insolvenssituationer subsitituerar aktieägarintressena. Det 
rör sig om en residualintressentsubstitution där bolagets syfte samti-
digt ändras från avkastning till aktieägarna till betalning av fordringar, 
det vill säga där en utpekad intressentkrets byts mot en annan. 

Kritiken mot stakeholder-teorier har emellertid också varit omfat-
tande. Ofta utgår den från problematiken, och risken, med att bo-
lagsledningen har konkurrerande mål för sin förvaltning av bolaget: 

“So long as the management has the one overriding duty of adminis-
tering the resources under its control as trustees for the shareholders 

 
34 Stakeholder-regler kan t.ex. ”apply /…/ to decisions by the Board, including deci-
sions with regard to tender offers, mergers, consolidations and other forms of business 
combinations” (American Bar Association on Corporate Laws, Other Constituency Stat-
utes: Potential for Confussion, (1990) The Business Lawyer 45 s. 2261). Det senaste inlägget 
till stöd för sådana stakeholder-regler torde vara Sjåfjell, Towards a sustainable company law, 
i dess helhet, men se särsk. s. 103 ff. En annan sak är att Beate Sjåfjell själv inte vill 
beteckna sin utgångspunkt som en stakeholder-utgångspunkt. Jag har diskuterat ansat-
sen kritiskt i Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 51 
ff. 
35 Bolagsstämman i ett tyskt publikt aktiebolag regleras i §§ 118-147 AktG. Egentligen  
rör det sig om en kompromiss. I det nationalsocialistiska Tyskland ansågs det ”anony-
ma” aktiekapitalet som grund för inflytande över näringslivet med misstro. Se vidare 
Fischer, Die Aktiengesellschaft in der nationalsocialistischen Wirtschaft, s. 49 ff. cit. efter 
Schmidt, Gesellschaftsrecht, s. 762. Genom att fördela kompetensen i bolaget mellan bo-
lagsorganen kunde vad som får antas vara en politiskt acceptabel makfördelning upp-
nås. I den juridisk-politiska retoriken betecknades stundom stärkandet av Vorstands roll 
som ett genomslag för en ”Führerprinzip” i aktiebolagsrätten. Frågan är emellertid om 
det inte i stor utsträckning var just retorik. Schmidt, a.a. s. 763. 
36 Regleras i § 6-35 till 6-40 norska AAL; beslutsreglerna återfinns i § 6-37 AAL. 
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and for their benefit, its hands are largely tied; and it will have no arbi-
trary power to benefit from this or that particular interest. But once 
the management of a big enterprise is regarded as not only entitled 
but even obliged to consider in its decisions whatever is regarded as 
the public or social interest, or to support good causes and generally 
to act for the public benefit, it gains indeed an uncontrollable power – 
a power which could not be left in the hands of private managers but 
would inevitably be made the subject of increasing public control.” 37 

I bland annat svensk och engelsk rätt kan man på goda grunder 
anta att det övergripande syftet med ett solvent aktiebolag är just 
att åstadkomma avkastning till aktieägarna. Både det direkta stödet i 
rättskällorna och det stöd som kan extraheras ur systematiska ar-
gument talar starkt för detta.38 

På samma sätt förhåller det sig med kodförslagets syfte att främ-
ja de institutionella ägarnas ägaransvar i investeringsobjekten. Om 
syftet med bolagen är avkastning till aktieägarna, och de institutio-
nella ägarna skall verka för att syftet i bolagen uppnås, torde det 
förutsätta att de åtminstone in dubio har likartade syften med sina 
placeringar. För detta talar också att de ultimativa investerarna, som 
anförtror kapital åt institutionella placerare, in dubio torde eftersträ-
va avkastning på det allokerade kapitalet.  Slutsatsen av det sagda 
blir att institutionella ägare skall ha investararkollektivets hypotetis-
ka intressen för ögonen och att detta hypotetiska intresse torde 
vara avkastning på allokerat kapital. Det sagda kan tyckas självklart, 
men visar ändå på hur syftet med investeringar i näringsverksamhet 
behöver vara detsamma i både det primära (den institutionella äga-
ren) och det sekundära (aktiebolaget där investeringen sker) inve-
steringsobjektet. 

Ett undantag i sak, men inte i princip, från det sagda är sådana 
institutionella ägare som har ett uttalat syfte som avviker från syftet 
in dubio att tillhandahålla avkastning på allokerat investeringskapital, 
till exempel att delvis främja miljön. Skillnaden uppstår i sak efter-
som det i sådana fall inte renodlat är avkastningskrav som skall vara 
den institutionella ägarens syfte. I princip gäller emellertid fortfa-

 
37 Hayek, Law, Legislation, Liberty, Volume 3: The Political Order of a Free People, s. 82. 
38 Se härom bade argumentativt och redovisande Stattin, Företagsstyrning. En studie av 
aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 91 ff. respektive Takeover. Offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 51 ff. – i båda fallen med hänvis-
ningar också till konkurrerande ståndpunkter. 
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rande detsamma, nämligen att det är investerarkollektivets hypote-
tiska syfte som skall uppfyllas, i detta fall möjligen både att få rimlig 
avkastning och att främja miljöhänsyn. 

6 Institutionella ägare, principal/agent-
förhållanden vid investeringar och 
hantering av målkonflikter 

Mot denna bakgrund är det intressant att notera att en följdriktig 
slutsats dras i kodförslaget. Det heter i underlagstexten från ISC att 

“[f]ulfilling fiduciary obligations to end-beneficiaries in accordance 
with the spirit of the Code may have implications for institutional in-
vestors’ resources. These should be sufficient to allow them to fulfil 
their responsibilities effectively, commensurate with the benefits de-
rived. The duty of institutional investors is to their end-beneficiaries 
and/or clients and not to the wider public.”39 

Motsvarande skrivningar återfinns i både EFAMA:s självreglering-
sinstrument40 och i den svenska fondbolagskoden.41 

 

Både diskussionen i detta avsnitt och citatet från underlagstexten 
kan ses i ett agentteoretiskt perspektiv. Agentkostnaderna för över-
vakningen av de agenter som anförtrotts bolagstillgångarna, det vill 
säga företagsledningen, torde bli mindre om bolaget har ett jämfö-
relsevis mer entydigt syfte varemot deras prestationer kan mätas.42 
Vinstsyftet kan fungera som ett sådant syfte som i vart fall i jämfö-

39 FRC:s consultation document, s. 26. 
40 www.efama.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=70& 
Itemid=-99   
41 www.fondbolagen.se/upload/kod_reviderad_februari_2010.pdf  
42 Vinstsyftet är inte alldeles enkelt i sig, men i vart fall enklare. Ett illustrativt uttalande 
i doktrinen – Bowers, It's A Raid! Strategies for Avoiding Takeovers, 3 Wharton Magazine 
22 på s. 28 (1979) – belyser detta: “Attempts by the manager to reconcile the many 
conflicting interests is impossible. Among the goals the executive may pursue are 1) the 
shareholders' receiving a fair price for their shares, 2) the corporation's obtaining or 
maintaining good management, 3) the economy's producing goods and services more 
efficiently, 4) the general public's becoming better able to interact with powerful corpo-
rate institutions, and 5) his keeping his job. Suggestions that a corporate executive can 
always resolve this great dilemma ignore reality. A takeover creating a large, powerful 
corporation may give advantage to shareholders and improve economic efficiency, yet 
threaten further the ability of the individual to survive in our increasingly institutional-
ized society. Stopping a takeover may save the executive's job, maintain good manage-
ment, and save individualism, yet cause the corporation to shrivel in the shadow of its 
larger competitors and thereby harm the shareholders.” 
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relse med andra syften eller en kombination av syften är enklare att 
använda som handlingsdirigerande instrument. På motsvarande sätt 
torde det förhålla sig med institutionella ägare – om de har ett av-
kastningssyfte som handlingsdirigerande instrument blir de lättare 
att utvärdera för investerarkollektivet.  

Även det citerade uttalandet i underlagstexten har betydelse ur 
agentteoretiskt perspektiv. Det visar på ett moment i den utökade 
principal/agent-kedja som uppkommer vid investeringar som sker 
via en institutionell ägare. I detta fall inte agentkostnader för över-
vakningen i förhållandet mellan aktieägare och företagsledning, 
utan i förhållandet mellan ultimativa investerare och investerings-
objekt. Det är därför av betydelse att det framgår att institutionella 
ägare skall ha tillräckliga resurser för att övervaka investeringarna – 
på så sätt syftar kodförslaget till att lösa övervakningen mellan dels 
investerarkollektivet och den institutionelle ägaren (i egenskap av 
förvaltare av investerarkollektivets allokerade kapital), dels investe-
rarkollektivet och investeringsobjektet. I det första fallet genom 
transparens som gör övervakning och utvärdering möjlig, i det 
andra fallet genom att säkerställa tillräckliga resurser för övervak-
ningen. 

Förslaget till Stewardship Code är alltså intressant ur flera aspek-
ter. Kodförslaget kan analyseras ur regleringsteknisk, innehållsmäs-
sig och effektivitetsmässig aspekt.  

Mer i detalj kan inledningsvis anmärkas att kodförslaget belyser 
de accentuerade principal/agent-problem som uppkommer vid 
investeringar med en institutionell investerare som mellanhand. Så 
som ägarstrukturen på aktiemarknaden ser ut är det dessutom 
normalfallet att investeringar sker på så sätt, inte genom direktinve-
steringar i aktier i ett noterat eller listat bolag. Vid sidan av den 
principal/agent-konflikt som uppkommer mellan aktieägare och 
bolagsledning, och som behandlas i den klassiska corporate gover-
nance-doktrinen, uppkommer i detta fall en ytterligare princi-
pal/agent-konflikt mellan den institutionelle investeraren och de 
ultimativa investerarna. Detta belyser i sin tur vikten av att det 
finns mekanismer för att hantera konflikten.  

Principal/agent-konflikter kan hanteras på olika sätt, i huvudsak 
genom regler (i vanlig corporate governance i huvudsak genom den 
aktiebolagsrättsliga regleringen och corporate governance-koder) 
eller incitament som likställer principalens och agentens intressen 
(till exempel incitamentsprogram). För att konflikten skall upp-
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märksammas behövs transparens i en eller annan form. I corporate 
governance-systemet försöker man skapa transparens genom regler 
om till exempel informationsgivning, offentliggörande och bolags-
styrningsrapporter. Stewardship Code omfattar följdriktigt i stor 
utsträckning regler som kräver transparens eller offentliggörande av 
hur institutionella investerare övervakar och hanterar sina invester-
ingar.  

En annan sida av principal/agent-förhållandet mellan institutio-
nella och ultimativa investerare, som indirekt lyfts fram i Steward-
ship Code,43 är betydelsen av målkonflikter för frågan om hur rela-
tionen mellan principal och agent skall beskrivas. I förhållanden där 
ändamålet med den verksamhet som principalen överlåtit till agen-
ten att hantera är tydligt är det betydligt lättare att övervaka agen-
ten, eller, annorlunda uttryckt, agentkostnaderna bli mindre.  

Ett nästan övertydligt men illustrativt exempel på betydelsen av mål-
konflikter för beslutsfattande och övervakning kan hämtas från mili-
tärhistorien. Den tyske generalfältmarskalken von Paulus fick tillåtelse 
att utrymma Stalingrad så länge han höll staden. I det läget lämnas be-
slutsfattaren med till synes motstridiga val – resultatet kan bli hand-
lingsförlamning, att beslutsfattaren i praktiken fritt väljer alternativ el-
ler att något annat händer.  

Beträffande Stewardship Code slås fast att ändamålet med institu-
tionella placerares investeringar skall vara att åstadkomma avkast-
ning.44 I praktiken förekommer också andra ändamål, till exempel 
att uppfylla ideella syften eller en blandning av sådana och avkast-
ningssyften. Precis som i ett aktiebolag med annat än vinstsyfte 
som ledstjärna – oavsett om det rör sig om tillämpning av en sta-
keholder-modell som kräver hänsynstagande till andra syften än 
vinstsyftet eller om vinstsyftet skrivits bort enligt 3 kap. 3 § aktie-
bolagslagen – uppkommer en risk för målkonflikter i en institutio-
nell investerare vars syften innehåller olika eller motstridiga syf-
ten.45 Här skulle till de krav på offentliggörande av information 
som finns i Stewardship Code kunna läggas ett krav på information 
 
43 Jfr FRC:s consultation document, s. 27, guidelines till princip 2 – “[a]n institutional 
investor’s duty is to act in the interests of all clients and/or beneficiaries when consider-
ing matters such as engagement and voting.” 
44 FRC:s consultation document, kodförslaget, guidelines till princip 3 – “[i]nstitutional 
investors should endeavour to identify problems at an early stage to minimise any loss 
of shareholder value.”  
45 Se vidare ovan s. 6 ff. med vidare hänvisningar till doktrinen. 
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om hur en institutionell investerare, med annat än syfte att skapa 
avkastning, hanterar potentiella målkonflikter. 

7 Stewardship-principerna 
Det finns nu anledning att något mer i detalj redovisa innehållet i 
Stewardship Code. Det kommer till uttryck i sju principer med för-
klaringar som institutionella ägare förväntas förhålla sig till: 

(1) “Institutional investors should publicly disclose their policy on how they 
will discharge their stewardship responsibilities”. Den första principen stäl-
ler krav på offentliggörande av vad som kan uppfattas som en de-
taljerad ägarpolicy. Jämfört med svenska ägarpolicies tycks det i 
första hand vara övervakningsfrågorna som skall utvecklas. I anvis-
ningarna anges att sådant som strategier för påverkan, eller snarare 
vad som utlöser påverkan, hur övervakning skall ske av invester-
ingsobjekten och principer för utövande av rösträtt skall redovisas i 
en sådan policy. Den första principen rör alltså offentliggörande av 
information, snarare än specifikt innehåll i informationen – mycket 
av den materiella information som skall offentliggöras återkommer 
i de följande principerna.46 

(2) “Institutional investors should have a robust policy on man-
aging conflicts of interest in relation to stewardship and this policy 
should be publicly disclosed”. I investeringsverksamheten kan sär-
skilda intressekonflikter uppkomma. Det rör sig till exempel om 
konflikter mellan intressen hos uppdragsgivare (som lämnat för-
valtningsuppdrag till den institutionelle ägaren) och samma upp-
dragsgivare som investeringsobjekt, vid utövande av rösträtt.47  

(3) “Institutional investors should monitor their investee com-
panies”. Enligt princip 3 skall institutionella ägare övervaka inve-
steringsobjekten på ett ordnat och planerat sätt. Sättet som över-
vakning sker skall vara kommunicerbart och skall i sig utvärderas. 
Bland annat skall institutionella investerare 

“- seek to satisfy themselves, to the extent possible, that the investee 
company’s board and sub-committee structures are effective, and that 
independent directors provide adequate oversight; and 

 - maintain a clear audit trail, for example, records of private meet-
ings held with companies, of votes cast, and of reasons for voting 

 
46 FRC:s consultation document, kodförslaget, guidelines till princip 1. 
47 A.a., guidelines till princip 2. 

20 
 



Självreglering av institutionella investerares ägarroll 

against the investee company’s management, for abstaining, or for 
voting with management in a contentious situation.” 

Anvisningarna är i detta avseende relativt detaljerade och man kan 
fråga sig om det är rimligt att i detalj utvärdera varje investerings-
objekts corporate governance-system, oavsett storleken på inve-
steringen. Någon form av cost/benefit-analys av hur omfattande 
övervakning som skall ske torde alltså behöva göras av institutio-
nella investerare.48 

(4) “Institutional investors should establish clear guidelines on 
when and how they will escalate their activities as a method of pro-
tecting and enhancing shareholder value”. Princip 4 tar sikte på 
institutionella ägares reaktioner när investeringsobjekten inte sköts 
på ett sätt som ur deras aspekt är lämpligt. Den kan beskrivas som 
en redogörelse för ”triggers” som föranleder att åtgärder vidtas – i 
förklaringen exemplifieras sådana eskalerande åtgärder med kon-
takter med investeringsobjektets företagsledning, styrelseordföran-
de eller oberoende styrelseledamöter,49 missnöjesyttringar av olika 
slag, kontakter med andra institutionella investerare och begäran 
om extra bolagsstämma. Som en övergripande synpunkt fram-
kommer att aktiva åtgärder bör övervägas oavsett om investerarens 
avsikt är att investeringen i grunden skall vara aktiv eller passiv.50 

(5) “Institutional investors should be willing to act collectively with other in-
vestors where appropriate”. Principen klargör att det kan finnas skäl för 
institutionella investerare att samordna sitt agerande. Dessutom 
klargörs att principer för sådan samordning, bland annat principer 
för när samordning kan bli aktuell, skall offentliggöras.51 

(6) “Institutional investors should have a clear policy on voting and disclo-
sure of voting activity”. I förklaringen till princip 7 ställs tre huvudsak-
liga krav på institutionella investerare. För det första skall de sträva 
efter att utöva sin rösträtt. För det andra skall de, om de inte nått 
tillfredsställande acceptans för framförda synpunkter från bolags-
ledningen i en fråga som skall bli föremål för omröstning, antingen 
avstå från att rösta eller rösta mot det förslag som föreligger. Den 
 
48 FRC:s consultation document, kodförslaget, guidelines till princip 3. 
49 Här finns ett utvecklat sätt att agera i engelska bolagsstyrningssammanhang. Ett eng-
elskt noterat bolag skall ange vem som är Senior Non-Executive Director. Vederbörande, 
som inte får vara styrelseordförande, kan kontaktas av investerare som vill komma i 
kontakt med oberoende styrelseledamöter.  
50 FRC:s consultation document, kodförslaget, guidelines till princip 4. 
51 A.a., guidelines till princip 5. 
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andra delen av förklaringen tycks prima facie svårförenlig med den 
första, som anger att rösträtt bör utövas, men kan kanske samman-
jämkas om man ser det som onödigt att utöva rösträtt i frågor av 
mindre vikt? Hursomhelst skall den institutionelle investeraren i 
förväg informera bolaget om huruvida vederbörande avser avstå 
från att rösta eller rösta mot ett framlagt förslag. För det tredje skall 
institutionella investerare offentliggöra hur de har utövat sin röst-
rätt.52 

(7) “Institutional investors should report periodically on their stewardship 
and voting activities”. Slutligen anger kodförslaget att institutionella 
investerare återkommande skall offentliggöra hur de utövat “ste-
wardship” i allmänhet och rösträtt i synnerhet. De skall också 
överväga att låta revisorsgranska den rapport vari offentliggörandet 
sker.53 

Det kan noteras att principerna inte omfattar frågor om inve-
steringar som sådana eller sådana materiella frågor som omfattar till 
exempel corporate governance och ersättningsfrågor som typiskt 
sett återfinns i svenska ägarpolicies. 

8 Stewardship Code och ägarpolicies 
Stewardship Code bör ses i sin kontext. Som konstaterats i det fö-
regående omfattar Stewardship Code i stort sett enbart regler om 
hur investeringar skall övervakas och när voice skall utövas i inve-
steringsobjektet. Därtill kommer regler om offentliggörande. Vid 
en snabb översikt över svenska ägarpolicies54 framkommer att des-
sa är betydligt mer omfattande än så, bland annat omfattas åtmin-
stone rudimentär information om placeringstrategier, informations-
frågor, förhållandet till god sed eller annat aktiemarknadsrättsligt 
normunderlag, bolagsstämma inklusive den svenska specialiteten 
valberedning, ersättningsprinciper i investeringsobjekten, styrelsens 
tillsättande och funktion, med mera.55  

Det kan finnas flera förklaringar till skillnaderna. För det första 
har inte Stewardship Code och en ägarpolicy samma funktion, även 

 
52 FRC:s consultation document, kodförslaget, guidelines till princip 6. 
53 A.a., guidelines till princip 7. 
54 För en kortfattad diskussion om den juridiska betydelsen av sådana policies se Stattin, 
Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 277 f. 
55 För översikt – som iofs. är några år – se Kristiansson, Svenska ägarpolicies (2003).  
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om deras funktioner delvis överlappar varandra.56 Det innebär att 
det sannolikt typiskt sett också finns betydligt mer omfattande 
ägarpolicies i England. Syftet med Stewardship Code är att accen-
tuera institutionella investerares ansvar för bolagsstyrningen – inte 
att reglera hur de skall utföra sin verksamhet. Möjligen beror det på 
att det område där verkliga eller påstådda brister iakttagits är i bo-
lagsstyrningssammanhang i samband med finanskrisen. Det får då 
emellertid inte glömmas bort att det inte bara är övervakning och 
utövande av ”voice” som är viktigt för bolagsstyrningen – också så-
dant som beslut om investeringar, ersättningar och informations-
givning har stor betydelse.  

För det andra kan det finnas en annan tradition av bolagsstyr-
ning i Sverige och den anglosaxiska världen. I brist på forskning är 
det svårt att säga om så är fallet, men det kan konstateras att ägar-
koncentrationen typiskt sett är högre i Sverige än i England och i 
synnerhet USA. Läggs därtill att aktier med röstvärdesskillnader är 
vanligare på den svenska aktiemarknaden, kan man tänka sig att det 
finns en större beredvillighet att faktiskt rösta i Sverige än i de ang-
losaxiska länderna. Å andra sidan torde många institutionella ägare 
inneha de jämförelsevis röstsvagare aktierna och inte kunna påräk-
na så stort inflytande i sig utan kontakter med andra ägare.  

Oavsett vad som är skälet till att Stewardship Code inte är lika 
materiellt omfattande som typiska ägarpolicies finns det anledning 
att, om det överhuvudtaget blir aktuellt med en kod för institutio-
nella investerare i Sverige, fundera på om fler områden borde regle-
ras. 

9 Tillämpning av comply or explain-
principen 

Stewardship Code är konstruerad så att den innehåller sju principer 
med förklaringar. Den avviker i detta avseende från en traditionell 
corporate governance-kod, som typiskt sett innehåller väsentligt 
mer detaljerade regler. Principerna är dessutom mer generellt ut-
formade än typiska kodregler i en corporate governance-kod. 

Tillämpning av koden föreslås ske enligt comply or explain-
principen. Det som skall tillämpas enligt kodförslaget, eller i annat 
fall bli föremål för förklaring, är de sju principerna, eventuellt också 
 
56 Gunnar Nord i förord till Kristiansson, Svenska Ägarpolicies. 
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deras förklaringar. Eftersom principerna är annorlunda utformade 
än typiska kodregler, kan man anta att comply or explain-principen 
i praktiken skulle få en modifierad innebörd.57 I konsultationen 
redovisas inte hur comply or explain-principen skall tillämpas, utan 
tre icke uttömmande alternativ presenteras: 

 
1. Ett generellt uttalande om huruvida den institutionelle äga-

ren följer Stewardship Code eller en förklaring om vilka 
andra principer som följs. 

2. Ett uttalande huruvida den institutionelle ägaren följer prin-
ciperna i Stewardship Code, som är så utförligt att det möj-
liggör utvärdering av hur principerna tillämpats, eller en för-
klaring för varje princip som inte tillämpats. 

3. Ett uttalande huruvida den institutionelle ägaren har följt 
principerna och tillämpat förklaringarna, eller en förklaring 
till varför så inte skett. 

Comply or explain-principen är hämtad från vanliga corporate go-
vernance-koder, men det finns inget som säger att den skall tilläm-
pas på samma sätt i alla sammanhang. Tvärtom kan det finnas an-
ledning att överväga dess tillämpning beroende på den kontext vari 
den skall komma till användning.58  

I första hand kan det vara lämpligt att undvika så kallad box-
ticking, det vill säga att, i detta fall, en institutionell ägare helt enkelt 
bockar av en lista som pro forma tydliggör att vederbörande tilläm-
par alla delar av den relevanta koden. 

Ett ofta använt exempel på att formell följsamhet mot corporate go-
vernance-normer kan vara helt intetsägande är förhållandena i den 
amerikanska banken Lehman Brothers. Prima facie upprätthöll Lehman 
Brothers en mycket god corporate governance-standard – alla instruk-

 
57 Jfr FRC:s consultation document, punkt 5.8: “The ISC Code consists of seven “prin-
ciples” and provides further “guidance” on each of them, and states that institutional 
investors should state how they have applied the principles. This is a slightly different 
structure to that of the Combined Code which contains “principles” which listed com-
panies must apply and “provisions” with which they must comply or explain under the 
FSA Listing Rules.” 
58 Jfr här rapporteringskraven beträffande kvinnliga styrelseledamöter i spanska notera-
de bolag. I stället för en comply or explain-tillämpning, som vi har i bl.a. Sverige, skall 
den som inte har tillräckligt antal kvinnliga styrelseledamöter förklara varför så är fallet. 
Det torde vara mer handlingsdirigerande än, t.ex., den svenska regeln där det räcker 
med att undvika att hamna i aktiv konflikt med en regel för att undvika att behöva 
lämna en förklaring. 
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tioner och organ som krävdes fanns på plats. Men den institutionella 
kompetensen att verkligen uppnå god corporate governance saknades 
– med katastrofala följder som resultat.59 

Bortsett från risken för box-ticking brukar det framhållas att det 
inte är avsikten att alla aktörer skall tillämpa en kod i alla dess de-
lar.60 En kod är typiskt sett utformad så att dess innehåll skall passa 
de flesta aktörer, i de flesta situationer. Det är därför ofta lämpligt 
att avvika från kodbestämmelserna för att uppnå en i det enskilda 
fallet lämpligt tillämpning av normer om corporate governance, 
stewardship eller något annat. För att marknaden skall kunna vär-
dera avvikelsen skall en förklaring (med tillräcklig verkshöjd61) gö-
ras. 

Mot denna bakgrund tycks det vara en vanlig uppfattning att det 
är olämpligt att kräva förklaringar för hur varje enskild kodregel 
tillämpats. Ett krav på sådana förklaringar skulle kunna leda till 
obenägenhet att avvika även i situationer då det skulle vara ekono-
miskt effektivt i det enskilda fallet. Det skulle också kunna leda till 
att förklaringar till avvikelser som har betydelse kommer i skymun-
dan av intetsägande förklaringar om följsamhet. 

De tre huvudalternativ för comply or explain-principens till-
lämpning som diskuteras i konsultationen skiljer sig emellertid all-
ihop från en sådan förklaringsmodell där tillämparen skall redovisa 
tillämpningen av alla kodregler. De utmärks i stället dels av att de 
riktas in på generell eller individuell nivå, det vill säga frågan om 
hela Stewardship Code tillämpats respektive om avvikelse skett från 
enskilda regler, dels avseende om avvikelser från bara principer 
eller både principer och anvisningar skall förklaras. Det finns egent-
ligen inget som förutsätter att de tre modellerna är ömsesidigt ute-
slutande – det kan tänkas att olika kodtillämpare skulle kunna välja 
 
59 Se allmänt om betydelsen av styrelsens sammansättning t.ex. Kirkpatrick, The Corpora-
te Governance Lessons from the Financial Crisis, s. 20 ff. 
60 Se t.ex. Keisu, Svensk kod för bolagsstyrning – bättre att förklara än att följa? JT 2008-09 s. 
720; Svernlöv, Bolagskoden: Viktigt att bolagen utnyttjar möjligheten att ”förklara” i stället för att 
slaviskt ”följa”, JT 2005-06 s. 738. 
61 Frågan om tillräcklig verkshöjd på förklaringar är i sig komplicerad. Ytterst torde det 
vara marknaden som avgör vad som är en tillräcklig förklaring, men en studie av de 
”bortförklaringar” som lämnats av svenska noterade bolag ger vid handen att de inte 
alltid är särskilt upplysande. Så länge marknaden accepterar detta och det inte föranle-
der skada för bolaget upplevs det förmodligen inte som något stort problem i praktiken 
– en annan sak är att man kan diskutera hur lyckat det är för det svenska corporate 
governance-systemet. Finns det därmed en risk för just en form av omvänd box-
ticking? 
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att inte tillämpa Stewardship Code i dess helhet respektive avvika 
från vissa principer (däremot är naturligtvis alternativ 2 och 3 oför-
enliga). 

Det är svårt att med något krav på säkerhet fastslå att den ena 
förklaringsmodellen är bättre än den andra. Det framstår emellertid 
för mig som att den första modellen, om den skulle tillämpas en-
sam, skulle kräva antingen följsamhet mot hela kodförslaget eller 
att det inte tillämpades överhuvudtaget. Om så är fallet framstår det 
som en mindre lämplig tillämpning av comply or explain-principen, 
eftersom principens fördel att möjliggöra anpassning av regelverket 
så att det blir ekonomiskt effektivt i det enskilda fallet därmed sy-
nes gå om intet.  

På rakt motsatt sätt förhåller det sig enligt min uppfattning med 
alternativ 3. I detta fall synes risken vara alltför detaljerade förklar-
ingar som kan riskera att fokusera på enskildheter i stället för att ge 
en bild av de överväganden i investerings- och styrningsfrågor som 
gjorts av den institutionelle ägaren. Till detta kommer att ökade 
krav på detaljeringsgrad i förklaringar naturligtvis ger upphov till 
högre förklaringskostnader. Detta får då vägas mot samhällsnyttan 
av att förklaringarna kommer till stånd. Om förklaringskostnaden 
blir högre än det värde som förklaringsmottagarna, marknaden och 
de ultimativa investerarna, tillmäter att förklaringarna kommer till 
stånd, är de ekonomisk ineffektiva. 

Slutsatsen av det sagda blir att alternativ 2 verkar vara en lämplig 
avvägning, om tillämpningen skall ske enligt något av de tre alter-
nativen. Det torde inte heller vara en vågad gissning att det är detta 
alternativ som får flest anhängare bland remissinstanserna.  

Innan frågan om Stewardship Codes tillämpning lämnas skall 
några kritiska synpunkter anläggas. Kodförslaget består alltså av sju 
principer med förklaringar som skall tillämpas enligt comply or 
explain-principen. Om alla sju principerna följs uppkommer natur-
ligtvis inget behov av att förklara något – det är emellertid så som 
principerna är utformade inte självklart vad som avses med att de 
följs. I jämförelse innehåller annan självreglering, till exempel en 
corporate governance-kod, vanligen mer handlingsdirigerande reg-
ler, där det är tydligare om följsamhet föreligger. Principerna i Ste-
wardship Code är mer utformade som ”metanormer” om att över-
vakning skall ske, policies skall finnas eller att målsättningen skall 
vara något visst. Det förefaller vara mer komplicerat att tillämpa 
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comply or explain-principen på sådana metanormer, än på mer 
konkreta stadganden.  

Man kan fråga sig hur en förklaring av avvikelse mot någon av 
principerna i Stewardship Code skulle utformas. Se till exempel 
princip 5. I det fallet kan man säga att följsamhet föreligger så länge 
en institutionell investerare är villig att samverka med andra inve-
sterare när det finns skäl för det – det torde vara tämligen självklart 
att denna princip uppfylls. Om man anser att även avvikelse från 
principernas förklaringar skall förklaras kan det väl i och för sig bli 
fråga om en något mer meningsfull förklaring som klargör till ex-
empel varför det inte behövs någon policy om samarbete. Vissa av 
principerna har ett mer konkret innehåll som är lättare att anpassa 
till comply or explain-principen. Bilden blir sammantaget ändå att 
det är svårt att göra meningsfulla förklaringar vid avvikelser eller, 
för den delen, göra klart för sig vad det innebär att principerna följs 
om det inte sker någon förklaring om den saken. 

Det anförda leder till en preliminär slutsats om förklaring av 
följsamhet och avvikelser från flertalet självregleringsnormer som 
skall tillämpas enligt en comply or explain-princip.62 För att den 
traditionella modellen med förklaringar av avvikelser från självre-
glering skall fungera tycks det krävas att självregleringen innehåller 
relativt klara och tydliga normer, så att det går att utläsa både vad 
det innebär att normerna följs och förstå vad förklaringar om avvi-
kelser innebär.  

Den preliminära slutsatsen säger ingenting om hur självre-
gleringen bör vara utformad. Det kan i olika sammanhang vara 
lämpligt med självreglering av olika typ, till exempel med konkreta, 
handlingsdirigerande normer eller mer principiellt utformade nor-
mer. Däremot kan slutsatsen få betydelse för hur uppföljningen av 
följsamhet gentemot normerna skall utformas. Med ett omfattande 
och konkret utformat regelverk passar säkert comply or explain-
principen bra, medan en annan uppföljningsprincip kanske bör 
väljas vid en principiellt utformat regelverk. Det skulle i fråga om 
ett regelverk som är utformat som Stewardship Code kunna inne-
bära att det vore bättre att tillämpa en generell förklaringsprincip, 
det vill säga att om Stewardship Code skall användas så skall till-

 
62 Det finns anledning att återkomma till detta i mitt pågående forskningsprojekt Självre-
glering på kapitalmarknaden. 
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lämparna förklara hur användningen sker – inte vilka avvikelser 
som är för handen. 

Här kan noteras att den beskrivna modellen skulle kunna användas 
för att hantera den i Svensk kod för bolagsstyrning förekommande 
bestämmelsen att bolaget skall verka för en jämn könsfördelning 
bland styrelseledamöterna. Tämligen självklart säger sig inget bolag 
avvika från kodregeln – men det kanske vore av större intresse att få 
veta om, och i så fall vad, som skall göras i bolaget? 

10 Incitament att utöva ägarstyrning 
Som framgått ovan har det under lång tid hetat att det är viktigt att 
aktieägare är aktiva och tar sitt ägaransvar. För att så skall ske torde 
det emellertid behövas incitament för ägaransvarstagande. Ett sätt 
att skapa sådana incitament är att skapa regler som innehåller krav 
på ägaraktivitet. Det befintliga förslaget till Stewardship Code är ett 
sådant exempel, visserligen i form av självreglering från vilken en 
institutionell investerare kan avvika genom att förklara varför avvi-
kelsen sker. Det är emellertid inte säkert att regler som ställer krav 
på agerande är det mest effektiva sättet – eller ens ett effektivt sätt 
överhuvudtaget – att skapa incitament att handla. 

Ett alternativ till incitament i form av regler med sanktion om 
reglerna inte följs, i detta fall i form av offentliggörande, är att ska-
pa handlingsdirigerande incitament i form av fördelar som kommer 
den agerande till del. Idén med aktiva ägare är att dessa skall påver-
ka bolaget så att det intar en mer optimal risknivå. Genom detta 
förväntas bolaget öka i värde, varför värdeökningen är incitamentet 
för ägarna att agera. Detta värdeökningsincitament är förmodligen 
starkare än regler som kräver aktivt agerande i, till exempel, Ste-
wardship Code. För att en sådan värdeökning skall ske krävs aktivi-
tet – aktivitet i sig kräver resurser i form av tid, kompetens och 
pengar. För att det skall vara värt att lägga ner sådana resurser skall 
det förväntade värdet av aktivitetens resultat överträffa värdet av de 
resurser som läggs ner för att uppnå resultatet. I annat fall är det 
rationellt för den institutionella investeraren att avstå från att akti-
vera sig (och möjligen i stället sälja aktierna i investeringsobjektet).  

I teorin skulle en aktiv ägare också kunna kapitalisera på sin 
ägaraktivitet på ett annat sätt, nämligen genom att överlåta en kon-
trollpost aktier och erhålla ett kontrollpremium för värdet av kon-
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trollen i bolaget. Så som de europeiska reglerna om takeover-
erbjudanden, närmare bestämt om budplikt,63 är utformade förut-
sätts emellertid att kontrolltransaktioner inte görs om inte transak-
tionen hamnar under budpliktsgränsen. 64 I praktiken kanske bety-
delsen av budpliktsreglernas hinder mot kontrollpremium är av 
mindre betydelse för institutionella investerare eftersom sådana 
typiskt sett inte strävar efter att uppnå kontrollposter i noterade 
eller listade bolag. Detta oaktat innebär hindret mot avkastning i 
form av kontrollpremium att avkastningen måste uppstå i form av 
värdeökning på bolagets aktier. När den enda möjligheten till av-
kastning är en värdeökning på aktier, som tillkommer alla aktieäga-
re proportionellt per aktie, torde det innebära att incitamenten för 
aktivt ägarskap blir mindre än om det också finns andra avkast-
ningsmöjligheter.  

För den som inte anser att den möjliga avkastningen är tillräck-
ligt stor i förhållande till de resurser som behöver läggas ned på 
aktivt ägarskap, måste det ligga nära tillhands att i stället vara passiv 
och låta andra ägare svara för ägarstyrningen. Det uppkommer ett 
så kallat free rider-problem, där den som är free rider är passiv och 
förlitar sig på värdeökning som uppkommer till följd av någon an-
nan ägares aktivitet. För institutionella ägare torde det i många fall 
vara rationellt att inte utöva aktivt ägarskap i ett noterat eller listat 
bolag, till exempel om investeringen i bolaget är för liten – i absolu-
ta tal eller i relation till andra investeringar – för att det skall vara 
realistiskt att påverka bolaget. Problemet med frånvarande ägare till 
följd av sådan rationell inaktivitet kommer knappast att lösas ge-
nom en Stewardship Code – då får andra lösningar användas.65 Det 
är emellertid frågor som inte kan utredas vidare i detta samman-
hang.66 

 
63 Se Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 
416 ff. 
64 I Sverige är budpliktsgränsen tre tiondelar av rösterna – gränsen är ungefär motsva-
rande i huvuddelen av de europeiska jurisdiktionerna.  
65 Ett sätt att hantera rationell apati hos investerare med små aktieinnehav och ty föl-
jande små möjligheter att påverka bolaget är att se till att det finns olika aktieklasser, där 
innehavare av mer röststarka aktier får ett större incitament att påverka just genom att 
deras påverkansmöjlighet är större. Å andra sidan motverkar takeover-regleringen som 
redan antytts detta genom att försvåra eller omöjliggöra ersättning för så kallat kon-
trollpremium. Se vidare Stattin, Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 
enligt svensk rätt, s. 424 ff. 
66 Här kan det vara på sin plats att påpeka att det torde finnas ett stort behov av juridisk 
– i företagsekonomin finns det nog redan – grundforskning om institutionella ägare. 
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Det finns anledning att poängtera att institutionella investerares 
ägaraktiviteter torde förutsätta corporate governance-konsulter 
som amerikanska RiskMetrics eller engelska Manifest.67 Sådana 
konsultfirmor torde vara en förutsättning för ägaraktivitet eftersom 
det knappast är rationellt för individuella institutionella investerare 
att sätta sig in i förhållandena i enskilda noterade eller listade bolag. 
De enskilda investeringarna är helt enkelt ofta för små för att moti-
vera att följas upp individuellt. Konsulterna kan då bidra med gene-
rella analyser av förslag och åtgärder inför bolagsstämmor eller i 
andra sammanhang som kan fungera som underlag för ställningsta-
ganden från institutionella investerare.  

Ett svenskt exempel på detta kan vara det bonusprogram i Ericsson 
som havererade efter att ha avstyrkts av RiskMetrics (som då hette In-
stitutional Shareholders’ Service med förkortningen ISS) för några år 
sedan. 

Sådana konsulter är verksamma inför både utländska och svenska 
bolagsstämmor och det finns därför all anledning för bolagsled-
ningar att kommunicera med dem, eventuellt också förklara svens-
ka egenheter,68 inför genomförande av bolagsstämma. 

11 Behövs en Stewardship Code i Sveri-
ge? 

Det finns ingen direkt motsvarighet till en Stewardship Code i Sve-
rige, även om Fondbolagens förenings självregleringsinstrument 
delvis täcker samma område. Såvitt jag kan konstatera har det heller 
inte rests några krav på en sådan kod eller framförts att det skulle 
behövas. Emellertid är en generell erfarenhet att det som sker i 
amerikansk eller engelsk bolagsstyrning, förr eller senare tenderar 

–––––––– 
Det är ett ämne som skulle lämpa sig utomordentligt väl för ett större forskningspro-
jekt. 
67 Se www.riskmetrics.com respektive www.manifest.co.uk.  
68 Jfr t.ex. beslutet om ansvarsfrihet. Enligt uppgift skulle många av de internationella 
corporate governance-konsulterna rekommendera nej-röst för förslag om ansvarsfrihet, 
eftersom ett sådant beslut gör att talan mot styrelsen med vissa begränsningar inte kan 
väckas. Den nationella specialiteten med ansvarsfrihetsbeslut torde vara det som föran-
lett Kollegiet för svensk bolagsstyrning att på sin hemsida lägga ut en särskild skrift på 
engelska om ansvarsfrihetsbeslut – se Svenlöv, Discharge from liability in the Swedish listed 
company, 2007, www.bolagsstyrning.se/media/8983/discharge%20from% 20liability% 
20in%20the%20swedish%20listed%20company%20by%20carl%20svernlöv.pdf.   
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att få avtryck i svenska förhållanden, varför det kan finnas anled-
ning att överväga om det behövs en kod för svenska institutionella 
investerare. 

Som visats av den föregående diskussionen kan det ur den en-
skilda institutionelle investerarens perspektiv framstå som rationellt 
att inte agera aktivt i ett noterat eller listat bolag där en investering 
gjorts, även om det sett ur ett allmänt corporate governance-synsätt 
är önskvärt med aktiva ägare. Det är inte säkert att regler om aktivt 
ägarskap är ett bra sätt att komma tillrätta med att inte alla ägare 
agerar aktivt. För att verklig aktivitet skall förekomma måste sanno-
likt incitament för detta föreligga – det handlar i första hand om att 
det skall kunna gå att påräkna en rimlig avkastning av aktiviteten. 
Däremot är det säkert till fördel för det svenska corporate gover-
nance-systemet om institutionella investerare förhåller sig medvetet 
till sina investeringar. Redan idag finns utarbetade ägarpolicies som 
omfattar mycket av det som föreslås i Stewardship Code, och dess-
utom fler materiella ägarfrågor. För egen del lutar jag åt att det kan 
räcka med sådana ägarpolicies på den svenska aktiemarknaden. 
EFAMA:s egen beskrivning av sin regulatoriska verksamhet kan 
tjäna som (en oavsiktlig) illustration – EFAMA svarar enligt sin 
egen web-sida för en 

“/…/ ever-increasing series of policy and practice statements that go 
beyond what is required by law or regulation and aim to raise the 
practical standards within the European investment funds industry.”69 

EFAMA:s beskrivning av sin verksamhet är nog avsedd att slå an 
den regulatoriska vurm som präglar Europa i finanskrisens kölvat-
ten, men är i mitt tycke ägnad att inge vissa betänkligheter. När nya 
regelverk diskuteras på det kapitalmarknadsrättsliga området finns 
det anledning att betänka rättsområdets fragmentisering. Det är 
inte säkert att det blir bättre med fler regler – ibland kan snarare 
svåröverskådlighet uppkomma. Inte minst finns en risk för verkliga 
eller förmenta självmotsägelser, som säkert kan sysselsätta en och 
annan akademiker, men inte nödvändigtvis är till fördel för mark-
naden. Det finns därför på ett övergripande plan skäl att reglera 
med försiktighet.  

 
69 Se www.efama.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=70& 
Itemid=-99.  
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För egen del undrar jag om det inte skulle vara tillräckligt med 
ett eller flera policydokument från Fondbolagens förening eller 
andra branschorgan som sedan kunde omsättas i ägarpolicies för 
institutionella ägare. Dessa kunde sedan nöja sig med att rapportera 
kring hur sådana ägarpolicies efterlevdes. Om koder med comply 
or explain-tillämpning skall vara meningsfulla, skall nog regelstruk-
turen vara likartad den som finns i en typiskt corporate governan-
ce-kod. Med mer principiellt inriktade regler blir tillämpningen, 
som visats i det föregående, svårare. 

Jag är positiv till självreglering, men ibland känns det som att alla 
med självaktning måste ha en kod. Förmodligen är jag inte bättre 
än andra i detta avseende – som nytillträdd kursföreståndare för 
examensarbeten i Uppsala har jag utfärdat riktlinjer för formalia 
som uppsatsförfattarna skall tillämpa enligt comply or explain-
principen.  
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