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Titel: Fond- och pensionsbolags ägarutövning – i enlighet med ägarpolicy? 

 

Bakgrund: Institutionella investerare har fått utstå kritik för sin bristande ägar-
utövning men en del tidigare forskning visar att de har utökat sin ägaraktivism. Enligt 
rekommendationer ska varje fond- och pensionsbolag upprätta en ägarpolicy för att 

beskriva sin ägarutövning.  
 

Syfte: Att beskriva fond- och pensionsbolags ägarutövning i portföljbolagen för att 
kunna bidra till en vidareutveckling av teorin för ägaraktivitet samt att utvärdera hur 
ägarutövningen överensstämmer med ägarpolicy. 

 
Tillvägagångssätt: Nio svenska fond- och pensionsbolag har undersökts. Material har 

inhämtats från intervjuer med sex representanter från de undersökta fond- och 
pensionsbolagen samt fem andra aktörer med insyn i undersökningsobjektens 
ägarutövning. Även bolagsstämmoprotokoll från 24 portföljbolags årsstämmor 2006 

samt extrastämmor, artiklar i svensk affärspress samt fond- och pensionsbolagens 
ägarstyrningsrapporter har använts. Ägarutövandet har utvärderats utifrån de nio stud-

erade fond- och pensionsbolagens ägarpolicyer.  
 
Resultat: De viktigaste delarna av ägarutövningen genom voice sker genom dialog 

med portföljbolagen, samverkan med andra ägare, deltagande i valberedningar samt 
deltagande och röstande på bolagsstämmor. Dessa återfinns i den modell vi utvecklat 

för att beskriva ägaraktivitet. Dialogen och valberedningen ses som de främsta sätten 
att utöva ägarutövning. Fond- och pensionsbolagen följer i hög grad sin ägarpolicy 
men inte helt. Agerandet är situationsberoende och beror bland annat på ägarandelen i 

portföljbolaget och varje portföljbolags situation.  
 

Förslag till fortsatt forskning: Viss tidigare forskning har visat att fond- och 
pensionsbolagen inte valt att engagera sig via voice men vi har funnit att voice 
förekommer i hög utsträckning, vad beror denna förändring på? Fond- och pensions-

bolagen använder i stor utsträckning ägaraktivismen voice som ägaraktivitet men det 
vore intressant att utveckla hur intentionen att vara aktiv är beroende av innehavets 

storlek och portföljbolagets ägarkonstruktion. 
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1 Corporate governance och institutionella investerare  

1.1 Corporate governance och ägarpolicy 

Det finns många olika definitioner för corporate governance men Sir Adrian Cadbury 

använder följande definition:  

 

Corporate governance is the system by which companies are directed and 
controlled (Cadbury, 1992). 

 

En vanlig svensk översättning är ägarstyrning. Carlsson menar att ägarstyrning oftast 

kopplas till begreppet aktiva ägare. (Carlsson, 1997) Corporate governance är ett sorts 

”triangeldrama” mellan kontrollägare, minoritetsägare och företagsledning. Min-

oritetsägarna har inte definitionsmässigt intresse och/eller förmåga att ta ett 

ägaransvar, utan minoritetsägarna sägs i första hand ha ett renodlat avkastnings-

intresse. Huvuduppgiften för kontrollägare är att styra, men denna styrning kan vara 

begränsad i de fall kontrollägarna är svaga. Detta kan innebära att företagsledningen 

har större handlingsfrihet och därmed kan tillgodose sitt privatvärde på 

residualbärarnas, i detta fall, ägarnas bekostnad. (Tson Söderström, Berglöf, Holm-

ström, Högfeldt & Meyersson Milgrom, 2003) En ägare med stor aktieandel i ett 

företag har oftast större incitament att övervaka företaget (Thomsen & Pedersen, 

2000). Det blir dock problem med övervakningen när ett företag har ett spritt ägande, 

eftersom vid det tillfället har alla ägare mindre incitament att kontrollera företaget. 

Det visar sig därför att de mer övervakande ägarna även betalar för de ägare som inte 

väljer att övervaka företaget, detta kallas för ett freeriderproblem. (Webb, Beck & 

McKinnon, 2003) Att vara stor ägare i ett företag innebär också att det blir svårt att 

sälja hela eller delar av innehavet utan att påverka aktievärdet (Johnson & Greening, 

1999; David, Kochhar & Levitas, 1998). 

 

Institutionella investerare har fått utstå en hel del kritik i media om hur de utövar sitt 

ägaransvar, eller snarare, inte utövar sitt ägaransvar. Bengtsson (2005) menar att det 

finns en växande samhällig efterfrågan på ägaraktivism. Efter Skandia-skandalen 

skrevs följande i Dagens Nyheter: 
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I Skandia fanns till råga på allt inga ägare av kött och blod som kunde 
sätta ner foten. Bakom detta försäkringsbolag står anonyma jätte-

institutioner, som förvaltar andra människors pengar. Att kalla dessa för 
”ägare” är att göra våld på ordets sanna betydelse. (Den lilla, svaga 

människan, 2003-12-02) 
 

Hedlund, Hägg, Hörnell och Rydén (1985) resonerar kring att institutionernas syfte 

med investeringen bestämmer om de ska agera mer aktivt eller vara passiva. De som 

främst tenderar att sträva efter hög avkastning och låg risktolerans är försäkrings-

bolag, pensionsfonder och aktiefonder. På grund av att dessa institutionella invest-

erare fokuserar på avkastning kommer de inte vara så aktiva i sin aktivitet kring 

ägarstyrning. En avgörande faktor för att agera mer aktivt är att de institutionella 

investerarna måste ha en kompetens att kunna utöva ägarstyrning på ett effektivt sätt 

för att få företag att utvecklas.  

 

Institutionella investerares ägarutövning och deras ägarpolicy finns berörd i såväl 

Svensk kod för bolagsstyrning som i Svensk kod för fondbolag och Fondbolagens 

förenings riktlinjer för fondbolagens ägarutövande (Kollegiet för svensk bolags-

styrnings hemsida; Fondbolagens förenings hemsida). Fondbolagens Förening är en 

branschorganisation med cirka 30 medlemmar som vill tillvarata fondbolagens och 

fondspararnas intressen och som rekommenderar:  

 

medlemsföretag att, utifrån det enskilda fondbolagets förutsättningar, 

utöva fondens ägande i andelsägarnas gemensamma intresse. (Fond-
bolagens förenings hemsida, Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande)  

 

I de olika riktlinjerna och rekommendationerna finns också uppmaningar om att de 

institutionella investerarna bör offentliggöra en ägarpolicy. Enligt Svensk kod för 

bolagsstyrning bör de institutionella investerarnas policy: 

 

upplysa investerarna om sin investeringsfilosofi samt om sina principer för 

utövande av aktiernas rösträtt. Särskilt bör belysas hur de bakomliggande 
investerarnas intresse därigenom tillvaratas. Institutionella ägare bör i 

förekommande fall också upplysa om eventuella intressekonflikter som kan 
påverka ägarfunktionens utövande. Investerarna bör på ett enkelt sätt i 
efterhand kunna informera sig om hur rösträtten i enskilda fall har utövats 

samt de överväganden som legat till grund för detta. (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrnings hemsida) 
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Bengtsson (2005) menar att de institutionella investerarna sneglar på varandras 

policyer i samband med att dessa publiceras. Detta förklarar policyers likheter trots 

stora skillnader i typer av kunder, storlek på portföljen, investeringsstrategi och så 

vidare. Ägarpolicyer är förvillande lika, vilket indikerar att de fungerar som symboler 

för legitimitet, snarare än som medel för att kommunicera policyer till andelsägarna. 

Policyer verkar endast existera för att uppfylla förväntningar. (Bengtsson, 2005) 

 

1.2 Kan institutionella investerare förväntas förbättra portfölj -

bolagens corporate governance? 

Hellman (2005) menar att det övergripande målet för den institutionelle ägaren är att 

till en given risk skapa den bästa avkastningen för sina andelsägare, vilket gör att 

företagsledningen sätts under press att skapa aktieägarvärde och på sätt attrahera de 

institutionella investerarna. Det kan ge både positiva och negativa effekter genom att 

det antingen kan gynna aktieägarna men samtidigt kritiserar många de institutionella 

investerarna för att vara alltför fokuserade på kortsiktigt ägande. Det ligger en ”inne-

boende” konflikt mellan att agera för andelsägarnas bästa och att vara aktiva ägare. 

Pålsson (2001) menar att fondbolagen, genom Fondlagen, har tilldelats kontroll- och 

övervakningsrätt genom att rösta och har svaga incitament att kontrollera och över-

vaka då fondkapitalet i sin helhet tillhör andelsägarna och varje förändring i dess 

storlek tillfaller just andelsägarna. Dessutom försvagas viljan till övervakning ytter-

ligare av att fondbolag måste vara aktiebolag och blir därmed påverkade av 

Aktiebolagslagens krav på att skapa vinster åt sina ägare. Pålsson menar vidare att det 

är naturligt att viljan att investera i övervakning är svag då övervakning är en aktivitet 

som skapar säkra kostnader men som inte garanterat skapar några intäkter för 

fondbolagets ägare.  

 

Hellman (2005) anser vidare att de institutionella investerarna är engagerade i två 

grundläggande relationer. I relationen med bolaget de investerar i kan voice, exit och 

loyalty användas, men gentemot andelsägarna beslutar institutionella investerare om 

investeringar på ett strikt finansiellt logiskt sätt. Det innebär att de regelbundet 

undersöker om förändringarna i portföljen kan leda till ökad avkastning utan att risken 

förändras vilket gynnar ett exitbeteende. Institutionella investerare vill inte fastna i 
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något ägande utan de vill kunna flytta placeringar som de önskar. Samtidigt har 

möjligheten att mer aktivt delta i corporate governanceaktiviteter ökat på grund av 

den makt de fått, det vill säga möjligheten till voice har ökat. Hellman menar att den 

tidigare rollen att enbart handla i andelsägarnas intresse kanske inte är helt i överens-

stämmelse med den nya rollen att åta sig ett ansvar för portföljbolagets corporate 

governance.  

 

Hellman (2005) anser att resultaten från hans undersökning har betydelse för de 

institutionella investerarnas möjlighet att förbättra corporate governance i portfölj-

bolagen. För det första: eftersom institutionerna har små resurser vad gäller personal i 

förhållande till all den information som framkommer och det stora antalet portfölj-

bolag tvingas de gallra informationen och förenkla skapandet av förväntningar. Man 

kan därmed inte förvänta sig att de får all den kunskap om företaget som de behöver 

för att kunna utöva en långsiktig corporate governance. Däremot kan man förvänta sig 

att de, för att leva upp till den önskade avkastningen och risken, omfördelar 

portföljen. Hellman menar därför att de institutionella investerarnas organisation är 

uppbyggd så att den kan följa en finansiell logik, det vill säga att de är konstruerade 

för exit och inte för voice. Det andra sättet på vilket de institutionella investerarna kan 

påverka företagets corporate governance hänger samman med att de institutionella 

investerarna, med anledning av sina små resurser, har förenklat tillvägagångssättet 

vad gäller att ta emot stora mängder information genom att exempelvis förlita sig på 

externa konsulter. De kan då berätta för företagsledningen vilka trenderna på aktie-

marknaden är och vad den förväntar sig, men deras användning av informationen för 

affärsrelaterade beslut är dock begränsad. Eftersom de institutionella investerarna 

formar sina förväntningar kring kvartalsvis uppdaterade modeller ger det en mindre 

betoning på kvantitativ information men en starkare på kvartalsrapporter och 

prognoser De kan därigenom sätta en press på ledningen. Detta kan leda till att det 

kvartalsvisa perspektivet blir för dominant jämfört med ett mer långsiktigt perspektiv 

och därigenom påverka företagets corporate governance.  

 

Av de institutionella investerare Hellman (2005) undersökt var det viktigaste sättet att 

utöva makt att köpa eller sälja aktier och ingen tog någon aktiv del i corporate 

governance vad gäller att ställa krav på företagsförändringar. De fyra största 

institutionella investerarna tog dock ett litet initiativ att delta i corporate governance-
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aktiviteter eftersom de oftast var för stora för att snabbt kunna sälja innehavet utan att 

påverka aktiekursen. Hellman menar att de ändå inte kan förväntas ta något större 

ansvar i corporate governanceprocessen eftersom de måste undvika att bli så 

involverade att de blir tvingade att kompromissa med den finansiella logiken. 

Hellman menar också att det finns en risk att om de institutionella ägarna får för stort 

inflytande kan det leda till negativa effekter på företagsstyrningen med tanke på att de 

har en så stark tilltro på externa konsulter och kvartalsvis finansiell information. Deras 

organisationer är inte heller formade på ett sådant sätt att de kan få tillräckligt med 

kunskap för att kunna tillföra företagets strategier något.  

 

Med tanke på den diskussion som förts i media, ägarpolicyns upprättande och Hell-

mans slutsatser kring de institutionella investerarnas möjligheter att förbättra företags 

corporate governance blir det intressant att besvara följande problemformulering: Hur 

utövar Sveriges största fond- och pensionsbolag sitt ägande och hur stämmer det 

överens med ägarpolicy?  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva fond- och pensionsbolags ägarutövning i portfölj-

bolagen för att kunna bidra till en vidareutveckling av teorin för ägaraktivitet samt att 

utvärdera hur ägarutövningen överensstämmer med ägarpolicy. 

 

Vi kommer härnäst att redogöra för institutionella investerares ägarutövning och 

möjlighet att påverka portföljbolaget (2). Därefter förklarar vi det tillvägagångssätt (3) 

vi använt för att besvara vårt syfte. I efterföljande avsnitt ges en redogörelse av fond- 

och pensionsbolagens ägarutövning (4). Slutligen besvaras vårt syfte i avsnitt fem (5). 
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2 Institutionella investerares möjlighet att påverka 

portföljbolaget 

2.1 Mekanismer för ägarinflytande 

Hedlund et al (1985) berör exit, voice och loyalty som mekanismer för ägarinflytande. 

Dessa använder sig av Hirschmans (1970) tidigare definierade begrepp om exit, voice 

och loyalty, och preciserar dem för att även kunna diskutera ägarfrågor. 

 

2.1.1 Exitbeteende 

Graden av exitbeteende definieras av Hedlund et al (1985) som frekvensen och 

storleken på köp och försäljning av aktier. En individs eller organisations 

exitbenägenhet skulle kunna anges i termer av elasticitet i förhållande till information 

om avkastningsmöjligheter. I Hedlund et als definition av exit ingår även entry-

begreppet vilket innebär köp av aktier. Försäljning och köp av aktier ger 

företagsledningen information hur den förväntade avkastningen motsvarar andra 

placeringsalternativ. Därmed skapas ett tryck på företagsledningen att upprätthålla 

avkastningen och aktiemarknadens förväntningar. Ett exitbeteende ger dock inga 

direkta problem för bolaget eftersom andelen bara förs över till en ny ägare men 

indirekt påverkar marknadens värdering bolagets möjlighet att exempelvis skaffa mer 

kapital genom nyemission. Styrelsen ser ofta exitbeteendet som ett betyg på hur ett 

företag och dess ledning sköter sig. Problemet med exitbeteendet för företaget är att 

det är svårt att förstå signalfunktionen om varför en ägare säljer sina andelar istället 

för att utöva kontroll över företaget. Detta kallas för att en aktieägare ”röstar med 

fötterna”.  

 

2.1.2 Voicebeteende 

Voicebeteendet förklaras av att en ägare vill få inflytande i ett företag genom kontroll 

och övervakning av företaget. Ägare med voicefunktion är viktiga för företag och 

andra ägare då de samlar in information om företaget, och på så sätt kan agera om de 

anser att något är otillfredsställande i företaget. Voice innebär att en aktieägare kan 
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uttrycka sitt missnöje till ledningen eller till den som är villig att få synpunkter. 

Former för inflytande är till exempel: 

 Deltagande på bolagsstämma 

 Röstning på bolagsstämma 

 Representation i styrelsen 

 Direkta kontakter med ledningen 

 Deltagande vid beslut om anställningar 

 Deltagande i politiska och andra forum för att sörja för företagets intressen 

 Kontakter med andra ägare 

 

Den kanske viktigaste formen av inflytande är att utse företagsledning, eftersom det 

förekommer en uppdelning av kontrollen och ägandet mellan företagsledningen och 

ägarna. (Hedlund et al, 1985)  

 

Bengtsson (2005) ger också exempel på liknande och ytterligare aktiviteter för att 

utöva inflytande: röstning och deltagande i bolagsstämmor, deltagande i kommittéer, 

förhandlingar med ledningen, användandet av marknadsmekanismer, kommunicera 

policyer och uppmärksamma media. Även Pålsson (2001) nämner vilka medel för 

övervakning som förekommer. Dock så berör Pålsson bara fondbolag och betonar att 

dessa medel är förenade med olika kostnader. Dessa metoder sträcker sig från aktivt 

deltagande i styrelsearbetet, aktiv närvaro på bolagsstämman, utställandet av ägar-

policyer till direkta köp och försäljning av aktier.  

 

2.1.3 Loyalty 

Hedlund et al (1985) nämner även loyalty. De menar att loyalty kan förklara varför 

exit och voice kan existera samtidigt trots att exit tenderar att tränga ut voice. Loyalty 

minskar tendensen att använda exit och antas istället öka sökandet efter möjligheter 

att direkt påverka företagets förhållanden. Hirschman (1970) menar dock att det går 

att vara lojal utan att själv försöka påverka men då måste man tro att någon annan 

kommer att agera eller att något kommer att hända som förändrar situationen. 

Resultatet av loyalty blir att medlemmar kommer att stanna längre tid än de skulle ha 

gjort normalt i tron om att förändringar kommer att ske.  
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2.2 Aktiv eller passiv? 

Bengtsson (2005) väljer att beröra institutionella investerares ägaraktivism. Ägar-

aktivism innebär att påverka målföretags beteende, antingen genom dessa företags 

mekanismer för intern styrning, genom marknadsmekanismer, genom organisatorisk 

interaktion eller genom allmänna offentliggöranden av synpunkter eller ståndpunkter. 

Ägaraktivismen delas upp i tidigare nämnda aktiviteter: passiva medel som inkluderar 

användandet av marknadsmekanismer, kommunicera policyer och uppmärksamma 

media men också exit samt aktiva medel som inkluderar röstning och deltagande i 

bolagsstämmor, deltagande i kommittéer och förhandlingar med ledningen. För att 

förklara aktivismen berör han bland annat de tidigare formulerade aktiv investerar-

hypotesen och passiv investerarhypotesen.  

 

Aktiv investerarhypotesen innefattar investerare med stora aktieinnehav. De stora 

innehaven medför att det lönar sig att utveckla expertis i att leda investeringar, vilket i 

sin tur leder till kontroll som minskar ledningens agentkostnader. Dessutom leder 

ackumuleringen av aktier till stora block så att freerider-problemet som är förknippat 

med aktieägandet minskar. Bengtsson menar också att indikationer finns att om-

fattningen av ansvar (ta ansvar) ökar med storleken av aktieposten i ett företag. 

Institutionella investerare kan ha svårt att utöva ägaraktivism på grund av att de 

saknar resurser och tillräckligt med incitament för att kontrollera företag och utöva 

ägaraktivism. Det finns tre faktorer som avgör om en institutionell investerares mål 

med ägaraktivismen fullföljs: den uppskattade kostnaden, de potentiella fördelarna 

eller vinsterna med ägaraktivismen, och sannolikheten att kunna påverka och få 

genomslag.  

 

Passiv investerarhypotesen innebär att investerare med små aktieinnehav inte 

investerar tillräckligt för att kontroll ska bli lönsamt, och dessa passiva investerare 

röstar som majoriteten eller röstar inte överhuvudtaget. Bengtsson menar vidare att 

den vanligaste förklaringen till ägarpassivitet är det spridda ägandet i börsbolag då 

nyttan av arbete utfört av en ägare även tillfaller samtliga ägare. Större institutionella 

investerare kan uppträda passivt, eftersom möjligheten att påverka är liten på grund av 

att innehavet är lågt. Lagar, kontextuella förhållanden, kulturella krafter, svårigheten 
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att förändra ingrodda beteenden och uppfattningar kan även förklara ägarpassivitet. 

En annan förklaring till ägarpassivitet från institutionella investerares sida är 

problemet med kollektiva handlingar. De som inte köper eller betalar för någon public 

good kan inte uteslutas eller hållas borta från att dela konsumtionen av en public 

good. En public good är en vara eller tjänst där det inte går att utesluta någon från 

fördelarna som uppstår vid tillhandahållandet, till exempel försvaret, rättsväsendet och 

fyrar (Parkin, 2005). Ägarpassivitet används således som en motsats till aktivism: det 

vill säga att avstå från att handla för att påverka ett företag (Bengtsson, 2005) 

 

2.3 Större innehav i portföljbolagen minskar möjligheten till 

exit 

Webb, Beck och McKinnon (2003) har undersökt institutionella investerares möjlig-

het att påverka ett företags corporate governance. Undersökningen visar att det blir 

allt svårare för institutionella investerare att agera med ett exitbeteende i takt med att 

deras individuella poster i portföljen blir större. Detta har gjort att de institutionella 

investerarna har ändrat sina omfattande passiva policyer, mot ett mer aktivt in-

volverande i företag, och tack vare lösningar kring röstning har de institutionella 

investerarna kunnat rösta mer frekvent i bolagsstämmor. Tanken om att investerares 

ansvar ökar ju större deras innehav är i specifika portföljbolag stöds även av 

Bengtsson (2005) som menar att stora organisationer som är ägare måste ta sitt ansvar 

och utöva mer kontroll. Dessutom kommer han i sin undersökning fram till att på 

grund av hänsyn till likviditetsaspekter är stora institutionella investerare pressade att 

engagera sig i aktivism via voice. Desto mer makt du får som stor ägare, ju mindre 

möjlighet innebär detta att utöva exitmöjligheten. Hänsyn till likviditeten medför 

också att investerare föredrar aktier med lågt röstvärde. Bengtsson menar att hans 

resultat indikerar att exitmöjligheterna för de stora institutionella investerarna är 

begränsade och att många av dessa innehar aktier i portföljerna under en längre tid 

men trots det menar han att de ser sin bransch som väldigt konkurrensutsatt vilket 

ökar ett kortsiktigt perspektiv, trots minskade exitmöjligheter, vilket sin tur påverkar 

aktivismen. 
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2.4 Möjligheter för investerare att påverka portföljbolaget 

Tidigare forskning har visat att institutionella investerare har möjlighet att påverka 

olika frågor som uppkommer i portföljbolagen. Det finns också vissa frågor som de 

institutionella investerarna väljer att engagera sig mer i. Vi kommer i följande avsnitt 

ta upp några områden där institutionella investerare väljer att engagera sig och där 

deras agerande har visat på resultat.  

 

2.4.1 Strategiska frågor 

Johnson och Greening (1999) menar att ett problem som uppstår för investerarna då 

termerna voice och exit berörs är risken att en investerare inte kan sälja sitt innehav 

utan att inverka väsentligt på aktiekursen. I deras undersökning argumenteras det att 

eftersom de institutionella investerarnas innehav i ett portföljföretag ofta är stort har 

de mindre möjlighet än enskilda aktieägare att flytta hela eller delar av innehavet 

snabbt. Detta medför, menar forskarna, att de institutionella investerarna har ett starkt 

intresse även i företagets långsiktiga arbete. De kan försöka påverka exempelvis före-

tagets strategier, verksamhet och förhållande till andra intressenter och ser mer till de 

långsiktiga vinsterna i att företaget beter sig ansvarsfullt gentemot den miljö och det 

samhälle de verkar i och att de upprätthåller en god produktkvalitet. Författarna häv-

dar att de institutionella investerarna därmed inte bara har ett rent ekonomiskt intresse 

och inte enbart är inriktade på att företaget ska uppnå god performance. Även Hendry, 

Sanderson, Barker och Roberts (2006) menar att institutionella investerare även 

engagerar sig i andra corporate governancedelar och är involverade i styrelsens och 

företagsledningens arbete vid frågor rörande strategi och performance. Också Tihanyi, 

Johnson, Hoskisson och Hitt (2003) menar att institutionella investerare har kommit 

att intressera sig mer för strategiska frågor. Detta bekräftas även av Bengtsson (2005) 

som menar att det verkar pågå en trend genom institutionell påverkan som innebär att 

de institutionella ägarna ökar sin inblandning i strategiska frågor i portföljbolagen. De 

institutionella investerarna är dock motvilliga till att bli involverade trots trenden 

eftersom det kostar och kan försämra friheten att balansera portföljerna.  
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2.4.2 Icke ekonomiska motiv och socialt ansvar 

De institutionella investerarna blir alltmer aktiva i områden som har mer med icke 

ekonomiska motiv såsom sociala förhållanden, miljö och etik att göra. Detta kan ske 

exempelvis genom att se till att företag de investerar i inför policyer för miljö och etik 

och se till att dessa företag följer dessa, eller se till det finns riktlinjer för vilka krav 

som ska finnas på de bolag som analytikerna och förvaltarna investerar i. Ett annat 

sätt är att ge förvaltarna och analytikerna en lista som hindrar eller uppmuntrar till köp 

på grund av bolagens etiska beteende. Exempelvis uppmuntras ett avstående från köp 

då barnarbete förekommer men köp uppmuntras då bolaget har bra arbetsmiljö. Detta 

kan medföra förändringar i de institutionella investerarnas portföljer eftersom hänsyn 

måste tas till miljö, etik och sociala förhållanden vid en investering, samtidigt som ett 

agerande genom försäljning av ett bolag om bolaget bryter mot policy för etik och 

miljö kan ske. (Editorial: Corporate Governance, Institutional Investors and Socially 

Responsible Investment, 2002) Dessutom uppfattar de institutionella investerarna att 

de har ett ansvar gentemot den finansiella marknaden som helhet. Däremot ser vissa 

representanter från de institutionella investerarna en konflikt mellan etiska hänsyns-

taganden och deras portföljers prestationer. Flera väljer därför att följa en medelväg 

som kan uppfattas balansera de institutionella värdena eller normerna och målet att 

maximera aktieägarvärdet. (Bengtsson, 2005) 

 

2.4.3 Ersättningar 

Som aktieägare är det också möjligt att påverka incitamentsprogram för ett företag om 

denne anser att ersättningen inte är rätt. De institutionella investerarna som hade som 

vana att rösta aktivt, valde att uttrycka sin syn på ersättning till företagsledningen 

enligt en undersökning som genomförts av Hendry med flera. (Hendry et al, 2006) 

David, Kochhar och Levitas (1998) fördjupar sig i frågan och menar att institutionella 

investerare påverkar verkställande direktörs ersättning, men vilken verkan de har 

beror på relationen till bolaget. Om det är en stark institutionell investerare som kan 

motstå tryck utifrån tenderar ersättningen till verkställande direktör vara lägre och 

fokuseringen är mer på långsiktiga mål. Om den institutionelle investeraren är känslig 

för tryck tenderar den verkställande direktörens ersättning att inte påverkas, och i 

vissa fall till och med vara högre. Även Anderson och Reeb (2003) menar att stora 
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aktieägare, såsom fond- och pensionsbolag spelar en viktig roll i att mäta och 

disciplinera företagsledare. 

 

2.4.4 Deltagande på bolagsstämmor 

Deltagande på bolagsstämmor är en aktiv möjlighet för att utöva ägaraktivism och 

påverka portföljbolaget. Beslutet om vilken bolagsstämma som institutionella 

investerare ska delta på kompliceras av kompromissen mellan potentialen att utöva 

inflytande och möjligheten att påverka portföljens prestation. Det finns enligt 

Bengtsson (2005) fem olika kriterier för vilka bolagsstämmor som institutionella 

investerare deltar på. Dessa är: 

 summan investerad i portföljbolaget 

 portföljbolagets vikt i den totala portföljen 

 storleken på det egna innehavet i förhållande till andra aktörers innehav 

 om företaget är över- eller undervärderat jämfört med marknaden 

 om någon speciellt viktig eller intressant fråga kommer att tas upp på bolags-

stämman 

 

2.4.5 Kommunikation 

Större institutionella investerare använder sig av informella och personliga kanaler för 

att påverka, och enbart då dialogen misslyckas utnyttjas möjligheten att rösta emot ett 

förslag. Svenska institutionella investerare ser inte exit som en viktig mekanism för att 

utöva ägaraktivism. De fåtal gånger detta medel används, är det oftast den sista ut-

vägen när voice misslyckats. Aktiviteter som favoriseras är de som kan betecknas som 

”spelet bakom gallerierna” framför att påverka genom att rösta på bolagsstämmor. De 

större institutionella investerare har kommit att föra en frekvent dialog med företags-

ledningen och kan ses som samtalspartners. (Bengtsson, 2005)  

 

Genom att ledningen kommunicerar med investerarna ges möjligheten att ge 

förståelse för den verksamhet som bedrivs, framförallt att ge insikt om vad företagets 

strategi och mål är. För företagsledningen blir det också ett sätt att visa öppenhet och 

transparens genom informationen, och på så sätt erhålla förtroende. (Hendry et al, 

2006) I en intervju med ägarstyrningschefen på en av Storbritanniens största 



2 Institutionella investerares möjlighet att påverka portföljbolaget 

 17 

institutioner förklarar denne att det har skett en förändring kring hur deras institution 

sköter samtal med sina investeringsobjekt gällande corporate governance. 

Förändringen har skett från brevväxling till möte med styrelseordföranden, vilket har 

resulterat i en närmare och bättre relation med bolaget. (Interview: The Role of 

Institutional Investors in Corporate Governance: the case of Standard Life 

Investments, 2000) 

 

Bengtsson (2005) menar att trots att diskussioner mellan investerarna och portfölj-

bolagens representanter är effektiva så innebär det att en insidersituation kan uppstå 

vilket kan begränsa möjligheterna till entry och exit för de institutionella investerarna. 

Det finns starka band mellan de stora institutionella investerarna och portföljbolagens 

företagsledningar, samtidigt som mindre investerare exkluderas från denna kontakt. 

Det finns indikationer på att ägaraktivismen för att influera portföljbolagen går mot en 

mer öppen och transparent diskussion beträffande viktiga bolagsfrågor. Däremot 

menar Bengtsson att det verkar som att svenska institutionella investerare, som en del 

av deras övergång till ökad öppenhet och transpararens, numera engagerar sig mer i 

den allmänna debatten och litar mindre på den informella influensen och ”spelet 

bakom gallerierna”. Dessutom är utnyttjandet av nätverk lämpligt i situationer där 

komplexa beslut kräver dyr information, men nätverken kan både ge möjligheter att 

handla och skapa hinder för att agera. Även Hendry et al (2006) menar att det 

förekommer att representanter från fondbolagen för en dialog med varandra och delar 

information istället för att konkurrera. Evans (2004) menar att på grund av flera 

corporate governanceskandaler och dålig avkastning har flera kontinentala europeiska 

fond- och pensionsbolag försökt utöva ägaraktivism för att förbättra sin rösträtt och 

styrning över företag de investerar i. Detta har medfört att flera fond- och 

pensionsbolag har gått samman för att kunna avskaffa förhållandet mellan olika 

röststarka aktier, och i vissa fall svartlistat några företag på grund av att deras aktier 

har olika röstvärde.  

 

2.4.6 Valberedning och styrelse 

Bengtsson (2005) kom i sin undersökning fram till att även om institutionella invest-

erare frekvent deltar i valberedningar så är de motvilliga att göra det. Orsakerna till att 

institutionella investerare avstår från att delta i nomineringskommittéer är att del-
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tagandet begränsar investerarnas möjlighet att sälja innehaven i portföljbolagen då det 

finns en insiderrisk och att arbetet tar mycket tid och att uppoffringen måste uppväga 

kostnaden. Deltagandet påverkas också av hur stort innehavet är i portföljbolaget. Om 

den institutionella investeraren tillhör de fyra till fem största ägarna är investeraren 

representerad i nomineringskommittén, inte annars.  

 

Alla aktieägare har inte samma mål med sin placering, exempelvis har vissa 

aktieägare inte ett långsiktigt mål och väljer därför att avstå från att medverka i ägar-

styrning i form av representation i styrelsen. Framförallt gäller det institutionella 

investerare eftersom de skulle betraktas som insiders om de skulle vara representerade 

i styrelsen, som i sin tur skulle begränsa möjligheten att sälja och köpa innehav i det 

bolag de investerat i. (Colley, 2004) Detta stöds även av Bengtsson (2005) som menar 

att huvudskälet, enligt institutionella investerare, varför styrelserepresentationer 

undviks är att det skapar hinder för investerarnas möjlighet att sälja och köpa företags 

aktier på grund av insidersituationen. Därför är styrelserepresentation sällsynt bland 

svenska institutionella investerare. 

 

När styrelsen ska utses är styrelserepresentationer, enligt Bengtssons (2005) 

avhandling, sällan beroende av mängden pengar eller den relativa andelen ägande i ett 

företag. Snarare är styrelserepresentationer beroende på erfarenhet och kompetens, 

även om storleksrelaterade styrelserepresentationer ibland existerar när det finns en 

storägare, det vill säga att storägaren själv är representerad i styrelsen. 

 

2.5 Varför engagera sig? 

En underliggande orsak till engagemang i ägaraktivism är, enligt Bengtsson (2005), 

samhällig/allmän efterfrågan och förväntan vilket har ökat de senaste decennierna. De 

mindre investerarna å andra sidan, avstår från att använda aktiva medel för att påverka 

på grund av två orsaker: deras små aktieandelar, och de små möjligheterna att påverka 

i nyckelfrågor. Dessa investerare ser exit som sin enda möjlighet att påverka. Däremot 

uppfattar en del mindre institutionella investerare att ägares enda uppgift är att välja 

en styrelse på bolagsstämmorna. Detta kan enligt Bengtsson förklaras med att då 

investerarna är mindre, granskas de i mindre omfattning av samhället och kan därför 

lättare undvika institutionella förväntningar på önskvärda handlingar. Flera invest-
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erare ser att det enda legitima skälet till att engagera sig i ägaraktivismen är att 

maximera aktieägarvärdet och därigenom undvika en objektiv påverkan av institu-

tionella förväntningar. Exempel indikerar på att investerares ansvar är mer omfattande 

än den förvaltningsskyldigheten som finns angiven i lagen. Det verkar som att institu-

tionella investerare uppfattar flera, ibland motsägelsefulla och motstridiga, skyldig-

heter och mål att försöka uppnå. Då ägarandelen eller storleken på investeringen 

stiger, ökar också både de uppfattade skyldigheterna och rättigheterna. Dessa upp-

fattade skyldigheter indikerar att stora investerare känner ansvar, inte bara mot sina 

andelsägare utan också mot företagen och den finansiella marknaden som helhet. 

Handlingar utförda av investerare är inte enbart strukturerade av formella element 

som formas av lagar, utan också av värden och normer som finns i omgivningens 

kontext som delas av aktörerna.  

 

Däremot verkar det som att institutionella investerare generellt sett har svårt att 

uppskatta vilka effekter deras aktivism har på specifika företag, då de uppstådda 

fördelarna med ägaraktivism sällan mäts och att de flesta handlingar motiveras av en 

hänvisning till forskning eller intuitiv (bra) känsla. Som en konsekvens av detta kan 

därför inte någon exakt ange sambandet mellan ägaraktivismen och dess mål, och 

därigenom kräva att uppfylla de lagliga kraven som har med förmånstagarnas 

intressen att göra. (Bengtsson, 2005) Ägarstyrningens effektivitet varierar mellan 

ägarna och beror bland annat på storleken på röstkapitalet som ägaren förfogar över 

(Pålsson, 2001). 

 

David et al (1998) menar att vilken typ av relation parterna har bestämmer hur 

ägandet kan utövas. De institutionella investerare som bara har investerarrelationer 

med sitt portföljbolag, vilket innebär att de endast äger andelar i företaget kan 

använda sin ägarmakt till att motsätta sig styrelseföreslag om de så vill. Men de 

investerare som också är bundna av en affärsrelation, vilket innebär att de är beroende 

av portföljföretaget i affärer, kan bli begränsade i sitt handlande. Investerarna kan bli 

ovilliga att använda sin makt mot ledningen och kan till och med stödja förslag de 

normalt inte skulle ha gjort för att de vill skydda den affärsrelation parterna har. 

Författarna menar därmed att det blir viktigt att undersöka hur ägandets karaktär ser ut 

för att bedöma huruvida den institutionelle investeraren tillvaratar andelsägarnas 

intressen eller om de låter sig bli beroende och användas av företagsledningen till att 
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stödja dem. Coffee (1991) menar att institutionella investerare som motsätter sig 

företagsledningen i framtiden riskerar att förlora möjligheten att erhålla mjuk 

information1 som företagsledningen förmedlar till ”vänligt inställda” analytiker och 

institutionella investerare. 

 

2.6 Reflektioner kring ägaraktivism och ägarpassivism 

I början av uppsatsen berörde vi Hellmans (2005) artikel som behandlar hur 

institutionella investerare tar investeringsbeslut och deras möjlighet att påverka 

portföljbolagens corporate governance. Artikeln bygger på en doktorsavhandling 

publicerad 2000 baserad på svenska förhållanden. Vi har också valt att beröra 

Hedlund et als (1985) definitioner av exit och voice som mekanismer för hur en ägare 

kan påverka bolaget denne är ägare i. De bygger sina resonemang på svenska 

förhållanden vilket är en fördel då vi valt att undersöka svenska fond- och pensions-

bolags ägarutövning. Även Bengtssons (2005) doktorsavhandling som behandlar ägar-

aktivism och ägarpassivism bygger på empiri från Sverige även om den tidigare 

forskning som han använder sig av i avhandlingen inte bygger på svenska för-

hållanden. Genom att bygga uppsatsen huvudsakligen på dessa författares tidigare 

forskning har vi på ett bättre sätt, än om vi huvudsakligen använt oss av tidigare 

forskning baserad andra länders förhållande, kunnat ta hänsyn till de kontextuella 

skillnader som finns mellan Sverige och andra delar av världen. Dock finns ingen klar 

syn på vilken relationen är mellan exit, voice, ägaraktivism och ägarpassivism då 

Bengtsson (2005) inte använt Hedlund et al (1985) i sin doktorsavhandling utan andra 

forskares definition av exit och voice.  

 

Hedlund et al (1985) och Hirschman (1970) nämner begreppet loyalty som ett sätt att 

förklara varför inte exit används när det är det mest logiska alternativet. Men loyalty 

behöver för den skull inte betyda att voice används, det kan snarare vara så att man, 

istället för att sälja sina aktier, förväntar sig att någon annan gör något åt problemet 

eller väntar på att problemet ska lösas ändå. Bengtsson (2005) uppgav som tidigare 

nämnts några förklaringar till varför passivism utövas. Två av dessa förklaringar är att 

det endast ger en liten möjlighet att påverka om man har litet innehav i ett bolag samt 

                                                 
1 Ofta bakomliggande, ej kvantitativ information som kan ge underlag för beslut.  
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att det är svårt att förändra ingrodda beteenden. Vi menar därmed att loyalty kan 

jämställas med det som Bengtsson (2005) benämner ägarpassivism. Bengtsson (2005) 

menar vidare att passivism används som motsats till aktivism, det vill säga att avstå 

från att handla för att påverka. Bengtsson ser aktivism som att påverka och Hedlund et 

al (1985) definierar exit och voice som två sätt att påverka. Därmed menar vi att i 

begreppet aktivism ingår de två möjligheterna exit och voice. I Hedlund et als (1985) 

definition av exit ses exit som en handling som utförs då portföljbolaget inte uppfyller 

den institutionelle ägarens krav på avkastning vilket sätter en press på ledningen att 

hålla avkastningen uppe och motsvara aktiemarknadens förväntningar. Vi menar 

därmed att exit därför skulle kunna ses som en form av bestraffning eller en 

markering att man inte gillar bolagets beteende. Genom att sälja sina aktier i ett 

företag bestraffar ägaren bolaget för att det inte lever upp till det man som ägare vill 

att det ska göra. Dock har en större investerare med ett större innehav större möjlighet 

att få bestraffningen noterad av bolaget om denne säljer hela sitt innehav än en mindre 

investerare då det inte är säkert att den försäljningen noteras av bolaget. Hedlund et al 

(1985) menar också att entry ingår i exitbegreppet, det vill säga köp av aktier. Vi 

menar ett entrybeteendet, i motsats till ett exitbeteende, sker på grund av att man tror 

på, eller är nöjd med bolaget. Genom att köpa fler aktier i ett bolag där man redan är 

ägare eller att gå in som ny ägare i ett bolag visar man för bolaget att det sköter sig 

och påverkar genom köpet bolaget. I jämförelsen med missnöje och exit blir entry en 

belöning för portföljbolaget. Därmed kan vi sammanfatta relationen mellan ägar-

aktivism och ägarpassivism, exit, entry, voice och loyalty i följande modell: 
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Modellen kan förklaras enligt följande. Första steget för att den institutionelle 

investeraren ska bli ägare i ett bolag är att använda ägaraktivism entry genom köp av 

aktier i bolaget. Denne blir därmed befintlig ägare och står inför ett val, antingen 

påverka portföljbolaget genom ägaraktivism voice, entry, exit, eller bli en passiv 

ägare genom ägarpassivism loyalty. Genom att använda ägaraktivismdelen entry 

belönar den institutionella investeraren bolaget för dess prestationer. Anledningen till 

köpet av aktier kan vara att denne vill få en ökad möjlighet att påverka företaget 

genom att äga fler aktier, det vill säga att använda sig av voicedelen av ägaraktivism. 

En annan anledning kan vara av rent affärsmässiga skäl när de tror att företaget ska ge 

bra avkastning.  

 

Om den institutionelle investeraren inte väljer att engagera sig i portföljbolagets 

verksamhet genom ägaraktivism voice och tror att det ska kunna gå bra ändå blir 

denne en slags freerider som förväntar sig att någon annan ska se till att avkastningen 

i bolaget är tillfredsställande, det vill säga att investerare blir en passiv ägare genom 

ägarpassivism loyalty. Detta kan ske både när den institutionelle investeraren har till-

räckligt med resurser för att agera genom ägaraktivism voice men också när denne 

saknar resurser för att agera genom ägaraktivism voice. Även ägarandelen i bolaget 

kan påverka vilken position investeraren tar då nyttan av ägaraktivismen inte får 

överstiga kostnaden.  

 

Den befintlige ägaren har också olika möjligheter att agera vid ett missnöje med 

bolaget. Denne kan antingen köpa på sig fler aktier för att kunna påverka mer eller 

agera med sitt befintliga aktieinnehav. Det vill säga att utnyttja aktivismdelen voice 

men eventuellt via entry för att få större möjligheter att påverka. Den institutionelle 

investeraren kan, om denne tror att det lönar sig, sälja delar av sina aktier för att få 

bättre avkastning i något annat placeringsalternativ och på detta sätt påverka och 

straffa bolaget genom användning av ägaraktivismen exit. Vid missnöje utan möjlig-

heten eller viljan att påverka genom aktivism voice kan en fullständig exit användas 

och därmed straffa företaget genom försäljning av alla de aktier denne har i bolaget. 

Den institutionelle investeraren kan också välja att stanna kvar i bolaget vid missnöje 

genom ägarpassivism loyalty och hoppas att problemet löser sig utan dennes 

inblandning. Detta resonemang om aktivism voice, aktivism exit och de andra delarna 
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kommer att användas i resten av uppsatsen för att beskriva fond- och pensions-

bolagens agerande.  
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3 Tillvägagångssätt 

3.1 Urval och insamlande av material 

Då syftet är att beskriva fond- och pensionsbolags ägarutövning i portföljbolagen för 

att kunna bidra till en vidareutveckling av teorin för ägaraktivitet samt att utvärdera 

hur ägarutövningen överensstämmer med ägarpolicy krävs flera olika informations-

källor för att få en så fullständig bild av fondbolagens agerande som möjligt. Vi har 

valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Nedan följer en presentation av de 

informationskällor som använts i uppsatsen. 

 

3.1.1 Fond- och pensionsbolag 

Det första urvalet blev att välja vilka svenska fond- och pensionsbolag vi skulle 

studera. Som grund för urvalet låg boken Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 

2006 som ges ut varje år av SIS Ägarservice (Sundqvist, 2006). Där ges en 

sammanställning över de största aktieägarna på Stockholmsbörsen. Vi valde att 

använda oss av sammanställningen för 2005-12-31 istället för 2006-12-31 eftersom vi 

även studerat bolagsstämmoprotokoll förda vid årsstämmorna 2006, som behandlar 

verksamheten under 2005. Från sammanställningen valde vi ut de nio största svenska 

fond- och pensionsbolagen. Det resulterade i Swedbank Robur Fonder, Handels-

banken Fonder (SHB/SPP), Alecta, AMF Pension, Nordea Fonder, SEB Fonder, 

Skandia Liv, Andra AP-fonden och Länsförsäkringar Fonder. Det finns framförallt två 

orsaker till varför vi inte valt att studera fler fond- och pensionsbolag: uppsatsen 

skrevs under en period av tio veckor vilket medförde att vi inte hade tid att studera för 

många fond- och pensionsbolag, samt att eftersom vårt nionde undersökningsobjekt 

hamnar på plats 29 över de största ägarna på Stockholmsbörsen skulle det inte tillföra 

uppsatsen väsentligt mycket mer att ta med fler fond- och pensionsbolag då 

ägarandelen på börsen för dessa är så låg. Vårt nionde fond- och pensionsbolag, vilket 

är Länsförsäkringar, uppger själva att de är en liten aktör. För att få en viss spridning 

av typer av fond- och pensionsbolag valde vi att endast studera en AP-fond vilket blev 

Andra AP-fonden eftersom den, vid det tillfället, var den största av AP-fonderna. 

Fjärde, Första och Tredje är dock större än vårt nionde fond- och pensionsbolag. Vi 

valde att endast studera en AP-fond eftersom de har liknande uppdrag då de är 
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buffertfonder2 i pensionssystemet, de styrs av samma placeringsregler, de är statliga 

myndigheter och de utvärderas varje år på uppdrag av regeringen (Första AP-fondens 

hemsida). Därmed kom vissa fond- och pensionsbolag med, som inte ursprungligen 

var bland de nio största ägarna. De utvalda fond- och pensionsbolagen och deras 

totala ägande på börsen och i de 25 största företagen 2005-12-31 kan ses i bilaga 3.  

 

3.1.2 Bolagsstämmoprotokoll 

För att bedöma fond- och pensionsbolagens ägarutövning har vi valt att studera när 

och hur de institutionella investerarna yttrar sig och röstar under bolagsstämmorna. Vi 

har utgått från bolagsstämmoprotokollen för de 25 bolag med störst börsvärde i slutet 

av år 2005. Anledningen till att vi valde dem är att det är ett tillräckligt stort antal för 

att kunna dra några slutsatser samtidigt som det är möjligt med den tidsram som gäller 

för undersökningen. I dessa företag sammanställde vi sedan vilka fond- och pensions-

bolag som ägde de största andelarna i respektive bolag för att kunna bedöma 

möjligheten att påverka. (Se bilaga 3) Stämmoprotokoll ska publiceras på bolagens 

hemsidor enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 

hemsida). Koden började tillämpas första juli 2005, vilket gör det naturligt att 

använda stämmoprotokoll från 2006 då det var första gången som börsbolag var 

rekommenderade att lägga ut protokoll från bolagsstämmor enligt Koden. Då vi 

endast har haft tillgång till stämmoprotokoll från det året blev det tyvärr ett bortfall på 

ett stämmoprotokoll på grund av att Gambros protokoll inte var tillgängligt på 

hemsidan. Dock fanns protokoll från en av bolagets tre extrastämmor och det har vi 

använt. Då bortfallet var lågt ser vi inte det som ett större problem särskilt inte då alla 

Gambros fyra stämmor ägde rum efter det att uppköpserbjudandet accepteras av de 

institutionella investerarna och de sålt sitt innehav. Vi har även undersökt fond- och 

pensionsbolagens agerande på de fem extrastämmor som hållits under 2006 i de 25 

undersökta bolagen, vilket har medfört att vi, istället för 24 årsstämmoprotokoll, fick 

sammanlagt 29 protokoll som förts vid årsstämmor och extrastämmor. Genom att läsa 

stämmoprotokoll har vi fått en uppfattning om agerandet på stämmorna. Dock måste 

man vara medveten om att protokollen skiljer sig åt i detaljgrad beroende på företag, 

och det är inte alltid säkert att allt agerande, alla frågor som ställs eller alla synpunkter 

                                                 
2 Buffertfonderna är till för att jämna ut skillnaderna i ut- och inbetalningar av inkomstpensionsavgifter 

och pensionsutbetalningar. 
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som ges på stämman rapporteras i protokollen. Anledningen till att vi studerade 

stämmoprotokollen från de 25 börsbolag som ingår i studien var att vi ville finna 

uttalanden och handlingar som kan kopplas till de studerade fond- och pensions-

bolagen. Sammanställningen över protokollen kan ses i bilaga 2. Vi har i analysen 

även valt att ta upp yttranden från andra aktörer, framförallt Aktiespararna som har 76 

000 medlemmar och som värnar om de små aktieägarna, för att belysa att det finns de 

som gör sin röst hörd på stämmorna i frågor där fond- och pensionsbolagen inte alltid 

yttrar sig (Aktiespararnas hemsida).  

 

3.1.3 Rapporter 

Vissa av fond- och pensionsbolagen väljer också, att på sina hemsidor, publicera 

ägarstyrningsrapporter eller liknande dokument för att rapportera hur de har yttrat sig 

i vissa frågor och med vilka företag de fört dialog med. Dessa rapporter har vi även 

studerat och använt som komplement till protokollen och intervjuerna med fond- och 

pensionsbolagens representanter för att skapa oss en uppfattning om hur de agerar.  

 

3.1.4 Tidningsartiklar 

Vi har kompletterat stämmoprotokollen och rapporterna med olika tidningsartiklar 

från svensk affärspress för att få en rapportering om hur fond- och pensionsbolagen 

har agerat som ägare i olika frågor även utanför stämmorna. För att samla artiklar 

utgick vi från databasen Affärsdata. Alla de tidningsartiklar från svensk press som vi 

använt i uppsatsen fanns vid söktillfället tillgängliga i Affärsdata. Vid sökningen efter 

tidningsartiklar ingick de studerade fond- och pensionsbolagen och de utvalda 25 

företagen i sökfältet. Vi begränsade sökningen till datumintervallet 20050101-

20061231 eftersom det motsvarar tiden för de händelser som har bidragit till vad som 

tagits upp på stämmorna under 2006 och vad som diskuterats i efterhand, samt 

eventuella händelser under dessa två år. Vi valde att söka artiklar ur svensk affärs-

press såsom Affärsvärlden, Dagens industri, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, 

Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Veckans Affärer, samt respektive tidnings 

internetupplaga. Anledningen till att vi valde dessa tidningar är att vi uppfattar det 

som att det är just dessa tidningar som innehåller artiklar som är relevanta för vårt 

område. Vi fick vid sökningen fram en stor mängd artiklar, vilket gjorde att vi var 
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tvungna att göra ett urval. Vi läste den inledande beskrivningen av artikeln för att 

snabbt kunna bedöma om artikeln var relevant eller inte för vår undersökning. Många 

tidningar rapporterade på liknande sätt, varpå vi valde att endast ta med en av alla de 

artiklar som behandlade en viss fråga, om inte ett uttalande skiljde sig åt väsentligt 

mellan artiklarna. Vissa frågor var uppe för diskussion under en längre period, vilket 

gjorde att vi, genom att läsa artiklar skrivna med någon veckas mellanrum, kunde se 

om något fond- eller pensionsbolag förändrat sina ståndpunkter. Artiklarna har också 

använts för att kunna redogöra för några händelser där fond- och pensionsbolag varit 

inblandade, exempelvis uppköp och kapitalstruktur, för att kunna få ett perspektiv för 

hur deras agerande stämmer överens med ägarpolicy i dessa frågor. Vi är medvetna 

om att dessa artiklar inte alltid är lika aktuella som våra intervjuer, men vi anser att 

dessa ger ett bra komplement och ger läsaren förståelse för hur fond- och 

pensionsbolag agerar vid olika situationer, samt att vissa representanter från fond- och 

pensionsbolag har motiverat sina ställningstaganden i pressen.  

 

3.1.5 Intervjuer 

Vi har även valt att genomföra intervjuer med ägaransvariga från de berörda fond- och 

pensionsbolagen, för att studera vilken ägarstyrning de själva anser att de utövar. 

Intervjuer har även genomförts med andra aktörer för att få en ytterligare bild av 

ägarutövandet. Det utmärkande med intervjuer är att frågorna ställs muntligt till 

intervjupersonen, vars svar antecknas, tas upp på band eller på något annat sätt 

registreras av intervjuaren (Rosengren & Arvidsson, 2005). Vi använde oss av 

intervjuer som en del av informationsinsamlingen då vi fann det mest lämpligt för vår 

undersökning. Vi fick därmed möjlighet att få mer utvecklade svar på våra frågor. Vi 

fick också möjligheten att ställa kompletterande frågor under tiden för att på så sätt 

öka förståelsen kring ett visst agerande eller uttalande. Intervjuer bör innefatta 

vägledda samtal snarare än att strukturerade frågor. Vi har använt oss av intervjuer 

som är open-ended, vilket innebär att vi frågade om såväl fakta som respondenternas 

egna åsikter och även lät det styra ytterligare frågor (Yin, 2003). Som grund för 

intervjuerna låg en frågeguide som vi ville ha svar på, men vi har under intervjuns 

gång anpassat frågornas ordning och ställt kompletterande frågor. När intervju-

frågorna utformades utgick vi från den tidigare forskning som finns och de delar som 

behandlas i ägarpolicyer. Frågeguiden kan läsas i bilaga 4.  
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Intervjuerna har hållits med ägaransvariga på fond- och pensionsbolagen, eftersom de 

har störst insikt i hur ägarstyrningen bedrivs på respektive fond- och pensionsbolag. 

Vi har även valt att intervjua nuvarande och tidigare ekonomijournalister för att få 

deras bild av fond- och pensionsbolagens ägarutövning och deras agerande i media 

och på stämmor. Vi har även valt att intervjua nuvarande och tidigare styrelseproffs 

för att studera hur fond- och pensionsbolagen agerar i dialogen med bolagen och på 

stämmorna. För att belysa fond- och pensionsbolagens agerande på stämmorna har vi 

valt att intervjua en representant från Aktiespararna som besöker 100-150 stämmor 

per år. Respondenterna har även haft en allmän uppfattning kring fond- och 

pensionsbolagens ageranden. Nedan sammanställer vi vilka respondenterna är och 

vilken befattning de har.  

 

Respondenter från fond- och pensionsbolag 

Claes Ahrel Aktiestrateg och ägaransvarig på Länsförsäkringar. 

Ramsay Brufer Ansvarig för ägarfrågor på Alecta. 

Peter Lindell Ägarstyrningsansvarig på AMF Pension. 

Åsa Nisell Ägarstyrningsansvarig på Swedbank Robur Fonder. 

Carl Rosén Chef för ägarstyrning på Andra AP-fonden. 

Peter Rudman Chef för ägarstyrningsfrågor på Nordea Fonder. 

Övriga respondenter 

Elisabet Annell Styrelseledamot i bland annat JM, Sardus, Tradedoubler, Skandia 

Liv och Axel Johnson International. Även tidigare ledamot i IBS. 

Gunnar Ek Chef för bolagsbevakningen på Aktiespararna, besöker 100 -150 

bolagsstämmor per år. 

Sophie Nachemson-Ekwall Börskommentator på Dagens industri. Utsedd till årets 

ekonomijournalist 2002. 

Ulla Reinius Civilekonom. Tidigare ekonomijournalist, författare och 

styrelseledamot i bland annat Pharmacia, Trygg-Hansa SPP och 

Fjärde AP-fonden. 

Caroline Sundewall Styrelseledamot i bland annat Telia Sonera, Swedbank, Electrolux 

och Haldex. Bland annat ordförande i Telia Soneras revisions -

utskott. Tidigare ekonomijournalist och ekonomikommentator. 

 

För att representativiteten ska vara godtagbar får bortfallet inte bli alltför stort 

(Rosengren & Arvidsson, 2005). Representanter från samtliga fond- och pensions-

bolag som studerats i uppsatsen har inte intervjuats, eftersom vi inte lyckats boka in 
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en intervju med representanter från SEB Fonder, Handelsbanken Fonder eller Skandia 

Liv. Vi uppfattade inte att svaren från representanterna skiljde sig så mycket åt. Efter 

ett antal intervjuer upplevde vi också en viss mättnad och homogenitet i svaren och 

fann det inte nödvändigt att ta kontakt med nya respondenter. Ett problem som kunde 

uppstå var att representanterna från fond- och pensionsbolagen läste upp delar av 

policy som svar på frågorna. För att få fram deras agerande bad vi om kompletterande 

exempel för att kunna bedöma hur väl det stämmer överens med policy. Ett annat 

problem skulle kunna vara att två av våra respondenter är förhållandevis nytillträdda 

som ägarstyrningsansvariga och kanske därmed inte har full insyn i agerandet. Dock 

har båda sysslat med ägarfrågor tidigare, den ene i samma organisation och den andre 

statligt. Vi har inte sett något stort problem i detta då deras svar ändå varit i samklang 

med övriga respondenter från fond- och pensionsbolagen. Några av våra respondenter 

från fond- och pensionsbolagen har sysslat med ägarfrågor inom fond- eller 

pensionsbolaget under många år. Våra övriga respondenter har också arbetat med sina 

nuvarande uppgifter i flertalet år och har rik erfarenhet inom de områden vi ställt 

frågor. 

 

Vid en personlig intervju söker intervjuaren upp respondenten, men telefonintervju är 

en annan viktig typ av intervjuundersökning (Rosengren & Arvidsson, 2005). 

Eftersom vi genomförde ett större antal intervjuer var det lättare att hitta en lämplig 

tidpunkt för intervjun om den gjordes via telefon. Intervjuerna genomfördes under 

bolagsstämmosäsongen, vilket medförde att det var svårt att boka in intervjuerna samt 

att tidpunkterna för intervjuerna blev spridda eftersom de flesta respondenterna var 

närvarande vid flera stämmor. Dessutom är respondenterna stationerade på olika 

platser i Sverige, vilket ytterligare motiverar valet av telefonintervjuer. Vi har i 

samtliga fall spelat in intervjuerna och samtidigt antecknat för att i efterhand ha 

möjligheten att kunna citera personen i fråga. Vi har frågat om respondenternas 

tillåtelse att spela in intervjun. Två personer har deltagit vid intervjuerna där en av 

dessa huvudsakligen har skött intervjuerna medan den andre huvudsakligen har 

antecknat samtalen. Detta har varit möjligt då en högtalartelefon har använts. Sedan 

har en tredje person lyssnat igenom intervjuerna och justerat anteckningarna och lagt 

till information. Detta har ökat vår möjlighet att vi har citera och referera 

respondenterna rätt. Då citat har använts i uppsatsen har vi även lyssnat igenom de 

aktuella delarna i intervjuerna ännu en gång för att vara säkra på att citaten är 
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korrekta. Ett undantag från telefonintervjuer är intervjun med Caroline Sundewall som 

gjordes via e-post på grund av Sundewalls tidsbrist. 

 

3.1.6 Ägarpolicy 

På grund av svårighet att få fram ägarpolicy för fond- och pensionsbolag för år 2005 

har vi dock fått göra ett avsteg från vår princip att använda åren 2005 och 2006 till att 

använda befintliga ägarpolicyer som finns på fond- och pensionsbolagens hemsidor. 

En viktig poäng är dock att varje bolags policy inte är uppdaterad vid samma tidpunkt, 

vilket gör att vissa ägarpolicyer kan vara mer aktuella än andra för åren 2005 och 

2006. Ett annat sätt hade varit att använda ägarpolicyer från boken Svenska 

ägarpolicies av Björn Kristiansson som är publicerad 2003, men detta hade gjort att vi 

inte hade haft tillräckligt aktuella policyer, eftersom vissa policyer i boken var 

publicerade flera år tidigare. Vi har inte uppfattat det som att fond- och pensions-

bolagens ägarpolicyer har förändrats i någon större utsträckning från de policyer som 

var antagna 2003 till de som antogs kring 2005-2006 och som idag finns tillgänglig på 

respektive fond- eller pensionsbolags hemsida. De små förändringar som skett mellan 

åren har medfört att vi kunnat använda alla de policyer som finns på hemsidorna även 

om vissa är antagna så sent som 2007. 

 

3.2 Utgångspunkter för utvärdering 

Vi har i vår analys valt att generalisera och endast ta upp vad som står i några av fond- 

och pensionsbolagens policyer eftersom vi inte sett några väsentliga skillnader mellan 

fond- och pensionsbolagens policyer, och då det inte heller är vårt syfte att se 

skillnader mellan de enskilda fond- och pensionsbolagens agerande. En samman-

ställning över de olika fond- och pensionsbolagens policyer som har legat till grund 

för undersökningen finns i bilaga 1. De policyer vi använt oss av skiljer sig delvis åt 

men inte i sådan stor utsträckning att det är värt att notera varje skillnad. Policyerna 

bygger dessutom på Svensk kod för bolagsstyrning, Svensk kod för fondbolag och 

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande, vilket gör att vi inte ser något behov av att 

poängtera skillnader då dessa koder och riktlinjer är grunden för varje policy. 

Samstämmigheten i policyer och i intervjuerna har gjort att vi kunnat analysera fond- 

och pensionsbolagens agerande mer generellt och inte betona varje skillnad i 
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agerande. Detta tillvägagångssätt har även delvis använts i tidigare undersökningar 

(jämför Hellman, 2005 och Bengtsson, 2005) och stöds av DiMaggio och Powells 

(1983) förklaring att organisationer tenderar att vara lika genom tre mekanismer: 

tvång, imitation och normativa påtryckningar. Detta kan ske genom kulturella 

förväntningar i samhället, imitation av en annan framgångsrik organisation eller 

genom ultimatum från inflytelserika organisationer.  

 

Efter att ha läst alla fond- och pensionsbolagens policy har vi märkt att vissa delar 

återkommer i varje policy och att de där också får mer utrymme. Dessa frågor är även 

sådana som våra respondenter tar upp som viktiga frågor att engagera sig i och som 

diskuteras på stämmorna och i media under åren 2005 och 2006. Därför har vi valt att 

i analysen jämföra agerandet och policy inom områdena bolagsstämmor, valbered-

ning, styrelsens sammansättning, ersättning och incitamentsprogram, kapitalstruktur, 

uppköp, rösträttsdifferentiering, etik och miljö samt dialog och samverkan. Anled-

ningen till att vi har valt att inte ta upp alla delar, samt att inte utförligt beskriva varje 

del i policy, är dels tidsbegränsningen, då uppsatsen sträcker sig över tio veckor finns 

inte tid att gå igenom alla delar i ägarpolicy samt att, som vi tidigare nämnt, 

policyerna hänvisar till Svensk kod för bolagsstyrning och att vissa delar är baserade 

på Koden. Eftersom alla noterade svenska bolag ska följa, eller förklara varför de inte 

följer Koden, anser vi därför att det inte är intressant att bedöma fond- och 

pensionsbolagens agerande utifrån detta. Exempel på områden vi valt att inte ta upp är 

bland annat information och kallelse inför stämman, val av revisor och uppdelningen 

av arbetsuppgifter på styrelse, ledning och VD då det är frågor som styrs av 

portföljbolagens regelverk. 

 

De utvalda delarna av ägarpolicy har fått styra strukturen av nästföljande kapitel. Vi 

kommer dock att börja med några allmänna utgångspunkter i fond- och pensions-

bolagens ägarutövning. Under varje avsnitt kommer vi först redogöra för några stånd-

punkter ur ägarpolicy, för att sedan beskriva fond- och pensionsbolagens ägarutövning 

utifrån protokoll, rapporter, media och intervjuer. Materialet som presenteras kommer 

i huvudsak följa den ordning som vi i förra meningen räknade upp. De artiklar vi 

använder kommer dock att delas upp beroende på innehåll och karaktär, antingen som 

beskrivning av fond- och pensionsbolagens agerande, eller som komplement till 

intervjuerna, då vissa delar av artiklarna har intervjukaraktär genom direkta 
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uttalanden. Varje informationskälla kommer dock inte tas upp under varje avsnitt då 

vissa respondenter och skriftligt material behandlar ett område men inte ett annat. Det 

finns till exempel inte någon information om etik och miljö i stämmoprotokollen. Vi 

kommer inte heller att presentera alla respondenters svar, utan endast ett urval från 

respondenternas svar kommer tas upp. Varje delavsnitt avslutas med en utvärdering 

av fond- och pensionsbolagens ägarutövning i förhållande till policy. Därmed kommer 

strukturen för nästkommande kapitel vara enligt följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att analysen om hur fondbolagen agerar har bestått av 

stämmoprotokoll, fond- och pensionsbolagens egna rapporter som publiceras på 

respektive hemsida, tidningsartiklar, intervjuer med representanter från fond- och 

pensionsbolag samt intervjuer med andra respondenter. Genom att använda flera olika 

källor och infallsvinklar anser vi att vi kan bilda oss en uppfattning om hur fond- och 

pensionsbolagen agerar. Agerandet, som har framkommit genom de olika källorna, 

kommer sedan att utvärderas i de delar vi valt att undersöka utifrån den ägarpolicy 

som fond- och pensionsbolagen har fastställt. Agerandet kommer att ställas mot 

tidigare forskning samt att utvärderas mot policy. Inom varje delavsnitt kommer en 

mindre slutsats kring agerandet och utvärderingen dras. 
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4 Fond- och pensionsbolagens ägarutövning 

4.1 Allmänna utgångspunkter 

Vi vill börja med att presentera några inledande allmänna utgångspunkter för 

ägarutövning för att skapa förståelse för vad fond- och pensionsbolag har som mål. Vi 

väljer därför att bryta vår analysmodell i denna inledande del. 

 

I ägarpolicyer framkommer att det främsta målet är att handla i andelsägarnas intresse 

för att nå bästa möjliga avkastning och en del policyer nämner att det ska vara bästa 

möjliga avkastning på lång sikt.  

 

Fondbolaget skall, i enlighet med lagen om investeringsfonder och 
gällande fondbestämmelser, i all verksamhet som avser förvaltning av 

värdepappersfonder, handla i andelsägarnas gemensamma intresse. 
(Handelsbankens hemsida, Ägarpolicy) 

 

Detta bekräftas också av de representanter från fond- och pensionsbolag som vi har 

intervjuat. Carl Rosén uttrycker att om de är missnöjda med ett portföljbolag och de 

anser att det är undervärderat och det finns en möjlighet att göra förändringar, gör de 

det eftersom de tjänar pengar på det. Att stanna och försöka påverka är det första 

alternativet men om det är ett misskött och övervärderat bolag då säljer de eftersom 

det då inte finns några pengar att tjäna genom en påverkan. Han menar vidare att det 

är en värderingsfråga, de måste bedöma om det lönar sig att påverka.3 Fond- och 

pensionsbolagen uppger att de vill väga kostnaden mot nyttan men man vill förändra 

om det gagnar andelsägarna, det kan till och med ge möjligheter att prestera bättre än 

index. Ramsay Brufer betonade dock att det är svårbevisat att mer corporate 

governance leder till högre avkastning4. Detta styrker det Bengtsson (2005) hävdar att 

det generellt sett verkar som att institutionella investerare har svårt att uppskatta vilka 

effekter som deras aktivism har på specifika portföljbolag.  

 

Konsekvensen av detta är att fond- och pensionsbolagen utövar ägaraktivism i form 

av exit och voice, men försöker utöva voice i så stor utsträckning det är möjligt och då 

                                                 
3 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
4 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
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nyttan överstiger kostnaden. Då ingen annan utväg finns handlar de i form av exit. 

Detta styrker även Bengtssons (2005) resonemang om att exit är sista utvägen när 

voice misslyckats. Dock måste man skilja på när exit sker på grund av missnöje och 

när försäljningen sker på grund av att det finns en bättre avkastningsmöjlighet för 

andelsägarna i ett annat bolag. Vi kommer i resten av uppsatsen främst fokusera på 

hur ägaraktivism voice utövas eftersom det är voice som står i policy, det nämns inte 

mycket om exit i policy. 

 

Vi har nu har redogjort för att huvudmålet för fond- och pensionsbolagen uppges vara 

att agera i andelsägarnas intresse och att fond- och pensionsbolagen i första hand 

väljer att försöka påverka om det är möjligt. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom 

varje ägaraktivitet som fond- och pensionsbolagen utför uppges ske i andelsägarnas 

intresse. Vi kommer nu att gå in på olika sätt varpå fond- och pensionsbolagen kan 

påverka samt hur de agerar i specifika frågor utifrån den ägarpolicy de har.  

 

4.2 Deltagande och röstande på bolagsstämmor 

4.2.1 Vad säger policy 

Att delta på bolagsstämmor och att där utöva sin rösträtt är i det närmaste en själv-

klarhet i de studerade fond- och pensionsbolagens ägarpolicy då det är möjligt och när 

de tillhör de större ägarna. Alecta uttrycker det i sin policy som ett sätt att utöva ägar-

inflytande. 

 

Alecta utövar sitt ägarinflytande genom medverkan i förberedande 
processer inför bolagsstämmor samt genom att delta i bolagsstämmor och 

där utöva den rösträtt som hör till Alectas aktier. (Alectas hemsida, 
Ägarpolicy) 

 

I fond- och pensionsbolagens policyer står det att de främst att delta på bolags-

stämmor där de har ett stort eller väsentlig del av ett innehav. SEB Fonder uttrycker 

det som: 

 

Fondbolagen har som ambition att delta på de bolagsstämmor där Fond-
bolagen representerar ett betydande ägande och/eller där innehaven är 
betydande för fondernas avkastning. (SEB:s hemsida, Ägarpolicy) 
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4.2.2 Deltagande på stämmor 

I Nordea Fonders ägarstyrningsrapport från 2006 (Nordeas hemsida, Ägarfrågor i 

fokus 2006) uppges det att de deltagit i drygt 90 bolagsstämmor och Swedbank Robur 

Fonder uppger att de har deltagit på 167 årsstämmor (Swedbank Roburs hemsida, 

Deltagande i bolagsstämmor 2006). AMF Pension uppger till och med att de närvarat 

på bolagsstämman i Teleca trots att de inte äger något i bolaget (AMF Pension, 

Bolagsstämmosäsongen 2006). 

 

Respondenterna från fond- och pensionsbolagen uppger i intervjuerna att de har som 

mål att gå på sina portföljbolags stämmor där de har ett betydande innehav, vilket 

också bekräftas utifrån olika stämmoprotokoll och fond- och pensionsbolagens 

respektive rapporter på hemsidorna. Vanliga kriterier som används för att gå på 

bolagsstämmor som nämns av respondenterna är storlek på ägande i portföljbolagen, 

där de utgör de största ägarna, hur stor röstandelen är, vad som är på agendan samt om 

någon principiellt viktig fråga ska tas upp. Det finns dock tillfällen när några av våra 

respondenter från fond- och pensionsbolagen uppger att de inte väljer eller inte kan gå 

på bolagsstämmor, exempelvis när de krockar med någon annan stämma eller när de 

gör bedömningen att de inte har tillräckligt stort innehav i bolaget. Det kan också 

hända att de har innehav i många bolag som gör att resurserna inte räcker till för att gå 

på samtliga bolagsstämmor. 

 

4.2.3 Röstning och yttranden på stämmor 

Länsförsäkringar presenterar på sin hemsida en liten kort sammanfattning av några av 

de årsstämmor de deltagit på där de redogör för ägarnas röstande och yttrande. Några 

exempel på yttranden som inträffade under de utvalda bolagens årsstämmor de 

besökte under 2006 ges nedan. På Ericssons stämma föredrog Länsförsäkringar sina 

ståndpunkter när det gällde incitamentsplanen som fastslogs men där Aktiespararnas 

representant ansåg att höjningen av styrelsens arvode var alltför tilltagen. Även på 

Atlas Copcos stämma reserverade sig Aktiespararna emot ett optionsprogram men 

majoriteten av stämman beslutade om ett kompensations- och prestationsbaserat 

personaloptionsprogram. Det rådde också en diskussion om att avskaffa rösträtts-
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skillnaden under Atlas Copcos stämma, men flera huvudägare framförde argument 

mot förslaget. På Electrolux årsstämma framförde alla större ägare sin syn på 

utdelningen av Husqvarna men de röstade alla för förslaget. SEB Fonder reserverade 

sig dock. Under Sandviks stämma uttryckte sig AMF Pension positivt till Sandviks 

arbete för att öka andelen kvinnor i ledande ställning. (Länsförsäkrings hemsida, 

Ageranden 2006)  

 

Bland andra Swedbank Robur Fonder och Nordea Fonder röstade emot ett 

incitamentsförslag i Swedish Match på extrastämman i december 2006 (Swedbank 

Roburs hemsida, Bolagsaktuellt; Nordeas hemsida, Ägarfrågor i fokus 2006). Även 

Carl Rosén uppger i vår intervju att Andra AP-fonden röstat emot ett incitaments-

program i Swedish Match5. AMF Pension uppger på sin hemsida att de uttalat sig på 

stämman om incitamentsprogram i Tradedoubler (AMF Pensions hemsida, Bolags-

stämmosäsongen 2006). Det vi dock har sett av genomgången av protokollen är att de 

institutionella investerarna inte yttrar sig i samma omfattning som representanter från 

Aktiespararna. (Se bilaga 2)  

 

Ramsay Brufer menar att de röstar i den mån det är röstning på stämmorna och ger 

som exempel ett förslag från andra aktieägare om införandet av etiska principer. 

Brufer menar vidare att det har hänt att de röstat emot men att de på senare år fört 

ganska många dialoger med portföljbolagen.6 Även andra respondenter från fond- och 

pensionsbolagen är inne på samma linje och uppger att de för löpande dialoger med 

bolagen. Åsa Nisell belyser hur och varför de röstar emot ett förslag. 

 

Det varierar och kan bero på väldigt olika saker. Dels beroende på vem 

som ställt förslaget och vad skälen till förslagen är. Generellt sett, när det 
handlar om styrelsens förslag till bolagsstämman, så hoppas vi ha en så 

pass bra dialog med styrelse och ledning att de känner till vår syn eller 
stämmer av viktiga frågor med oss och andra större ägare i förväg. Så på 
sätt och vis kan man ju säga att det är ett misslyckande om vi måste rösta 

nej till styrelsens förslag. Och vidare: det här att vi inte så ofta röstar nej 
på stämmorna är en sak som media ofta slår upp att institutionerna är 

flata och sällan röstar emot. Det är väl snarare så att större institutioner 
har haft en möjlighet att kunna påverka tidigare.7 

                                                 
5 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
6 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
7 Åsa Nisell ägarstyrningsansvarig Swedbank Robur Fonder, telefonintervju den 7 maj 2007. 
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Att man ser ett eventuellt nejröstande som ett misslyckande i den tidigare dialogen 

med bolagen är vanligt förekommande i intervjuerna med respondenterna på fond- 

och pensionsbolagen. Innan bolagsstämman har viktiga frågor diskuterats med 

styrelsen vilket medför att det sällan händer att de röstar emot styrelsens eller 

företagsledningens förslag. Detta bekräftas även av styrelseledamoten Elisabet Annell 

som menar att viktiga frågor som tas upp på stämman redan har diskuteras tidigare.8 

En respondent menar att bolagsstämman bara är ”toppen på isberget” och att det finns 

många andra ägaraktiviteter som också används9. Respondenter på flera fond- och 

pensionsbolag berättar att det gäller att kompromissa eftersom de inte är ensamma om 

att vara ägare.  

 

… samtidigt som vi inte är ensamma här. Vi kanske äger tre procent av 

rösterna samtidigt som det finns flera andra institutioner. I vissa fall 
kanske det finns en stark ägare med 20-30 procent som har en bestämd 

uppfattning. Det är ingen demokrati utan man får försöka förhandla och 
ibland så når vi hela vägen fram. Ofta når vi fram till en lösning som vi 
kan acceptera även om det inte uppfyller våra kriterier till hundra procent 

men det är tillräckligt bra.10 
 

 

Enligt Gunnar Ek har de institutionella ägarna börjat yttra sig mer på senare år. Han 

anser att fram till förra året sa i princip ingen någonting och att de blev beskyllda för 

att ha gjort upp med företagsledningen bakom kulisserna. Men han menar att det är ett 

litet handlande, de institutionella ägarna dominerar inte men menar att det nog är bra 

att de har börjat fråga och visar upp att de är kompetenta. Anledningen till detta tror 

han är att det har förekommit påtryckningar om att de inte verkar bry sig. Däremot 

menar han att det är ytterst sällan som någon röstar emot, han kan knappt erinra sig ett 

sådant fall.11 

 

                                                 
8 Elisabet Annell styrelseproffs, telefonintervju den 11 maj 2007. 
9 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
10 Peter Lindell ägarstyrningsansvarig AMF Pension, telefonintervju den 11 maj 2007. 
11 Gunnar Ek chef för bolagsbevakning Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
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4.2.4 Utvärdering 

Hedlund et al (1985), Bengtsson (2005) och Pålsson (2001) menar att ett sätt att utöva 

ägarstyrning är att delta och rösta på bolagsstämmor. Deltagande och röstande på 

bolagsstämmor är ett sätt att utöva ägaraktivism via voice. Bengtsson (2005) uppger i 

sin avhandling att kriterierna för besökande av bolagsstämmor är bland annat 

storleken på innehavet och ägarandelen i relation till andra. Detta uppger även våra 

respondenter men också att resurserna styr valet av hur många bolagsstämmor de 

besöker, vilket gör att de ibland inte kan gå på alla bolagsstämmor eftersom de 

krockar eller att det finns andra skäl som gör att de får avstår från att delta. Fond- och 

pensionsbolagen deltar på stämmor där de har betydande innehav och i så stor 

utsträckning som deras resurser tillåter, vilket är helt i enlighet med deras policy. 

Detta bekräftas också av rapporter och de intervjuer vi har genomfört. 

 

Utifrån protokoll, våra respondenters svar samt information hos fond- och pensions-

bolagens hemsidor finns det bevis att det finns tillfällen då fond- och pensionsbolag 

väljer att yttra sig på bolagsstämmor när de anser att något behöver förtydligas, eller 

när de anser att ett förslag inte är tillfredställande. Under stämmorna godkänns de 

flesta förslag direkt, eftersom ägarna redan haft ett samtal med berörda företag i 

frågor där frågetecken och oklarheter finns uppger våra respondenter. Dessa 

diskussioner benämns av Bengtsson (2005) som ”spelet bakom gallerierna”. 

Bengtsson (2005) menar att endast när dialogen misslyckats röstar institutionella 

investerare emot förslag under stämmorna. Detta överensstämmer med de svar vi fått 

från respondenterna från fond- och pensionsbolagen som menar att ett motröstande av 

ett förslag på stämman ses som ett misslyckande av dialogen. Röstandet emot något 

av styrelsens förslag rör i första hand incitamentsprogram. David et al (1998) menar 

att en investerare beroende på sin relation till bolaget kan använda sin ägarmakt till att 

motsätta sig bolagets förslag. Vi har märkt genom våra intervjuer och rapporter att 

fond- och pensionsbolagen motsätter sig bolagets förslag i vissa fall.  

 

Ett förhållande som måste beaktas är att de enskilda fond- och pensionsbolagen oftast 

inte har så stor andel av rösterna i de undersökta börsbolagen och att de därför inte 

ensamma kan stoppa ett förslag under stämmorna. I många fall finns en stark 

huvudägare eller andra ägare som de måste ta hänsyn till, vilket kan medföra att de 
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inte alltid kan rösta helt i enlighet med de policyer de har. Eftersom fond- och 

pensionsbolagen röstar för och emot förslag på stämmorna lever de upp till sina 

policyer att utöva rösträtten.  

 

4.3 Valberedning 

4.3.1 Vad säger policy 

Robur anser att valberedningsarbetet är mycket viktigt och Robur deltar 

därför normalt i valberedningar när Robur är en av de större ägarna. 
Och vidare: valberedningen skall utgöras av de största ägarna i bolaget 

och de av bolagsstämman fastställda principerna för valberedningens 
tillsättande skall inte lämna något utrymme för godtycke i tillsättandet av 
valberedningens ledamöter. (Swedbank Roburs hemsida, Ägarpolicy)  

 

Även de andra fond- och pensionsbolagen har liknande formuleringar och vill ingå i 

valberedningar när det är möjligt och de tillhör de större ägarna. En del policyer 

benämner det valberedning, andra nomineringskommitté. Vi har valt att också beröra 

valberedningens arbete för att undersöka om det ger påverkansmöjligheter av att delta 

i valberedningar. Vi kommer dock bara att belysa nomineringsarbetet av styrelse 

eftersom det är valberedningens huvuduppgift. I SEB Fonders ägarpolicy skrivs 

följande kring valberedningens uppgifter: 

 

Valberedningsarbetet skall resultera i förslag och motivering till val av 
styrelseledamöter, antal, förslag på arvode och eventuella ersättningar 

för utskottsarbete. (SEB:s hemsida, Ägarpolicy) 
 

4.3.2 Deltagande i valberedningar  

På AMF Pensions hemsida (AMF Pensions hemsida, Bolagsstämmosäsongen 2006) 

uppges det att de satt i 22 valberedningar under 2006 och Swedbank Robur Fonder 

uppger att de deltog i 49 valberedningar samma år (Swedbank Roburs hemsida, 

Bolagsaktuellt). I intervjun från 2007 uppger Brufer att Alecta sitter i drygt 20 

valberedningar av deras drygt 35 bolag12. 

 

                                                 
12 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
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På årsstämmorna 2006 beslutades om vilka principer som skulle gälla för val-

beredningen, till exempel hur representanterna ska utses, vilka uppgifter de ska ha 

samt antal. Det har hänt att Lars-Erik Forsgårdh på Aktiespararnas mandat har 

reserverat sig mot beslut om valberedningens principer. Det har inträffat på flera 

bolagsstämmor exempelvis Ericsson, Electrolux, SCA och Handelsbanken. (Se bilaga 

2) Argumentet är att Forsgårdh anser att valberedningen bör utses av stämman och 

inte bestå av de största ägarna vilket har blivit beslutat. I de protokoll då Forsgårdh 

yttrat sig finns ingen information om att någon av fond- och pensionsbolagen har haft 

något att invända emot.  

 

I en artikel hävdar Nachemson-Ekwall att det är ett fåtal stora institutionella 

investerare, såsom Alecta, AMF, SEB Fonder och Robur, som har resurser att avsätta 

pengar och personer till ett professionellt arbete i valberedningar. Av bolagsrättsliga 

skäl kan börsbolagen inte heller betala ut ersättning till valberedningarnas 

representanter. Patrik Tigerschiöld, finansman, menar att när han ringer och frågar 

folk om de vill sitta i valberedningar så är gensvaret inte ofta positivt. (Nachemson-

Ekwall, S. 2005-12-21) Nisell är dock positiv till att delta i valberedningar: 

 

Vi är representerade i ganska många valberedningar vilket speglar att vi 
är den största institutionella ägaren på Stockholmsbörsen. Valbered-

ningen är ett beredningsorgan och då gäller det att få fram ett förslag 
som kan förankras av så många som möjligt på stämman. Men det är 
stämman som tar besluten. Vi söker inte aktivt att vi måste vara med i 

valberedningen, det är inte så vi ser det, utan det är väl snarare så att vi 
ser det som att vi ställer upp. När vi ställer upp så försöker vi också att 

göra ett riktigt bra arbete. Det har hänt att vi har tackat nej till att vara 
representerade i valberedningen men då har det oftast funnits speciella 
skäl.13 

 

Våra respondenter från fond- och pensionsbolagen uppger att de sitter i 

valberedningar om de tillhör de större ägarna. Brufer menar, tillsammans med andra 

respondenter från fond- och pensionsbolagen, att det kan vara en resurskrävande 

aktivitet att sitta i valberedningar, eftersom det är tidskrävande. Vidare ser han det 

som något positiv eftersom det ger en bra möjlighet att påverka portföljbolaget.14 

Detta uppges också av andra respondenter. 

                                                 
13 Åsa Nisell ägarstyrningsansvarig Swedbank Robur Fonder, telefonintervju den 7 maj 2007. 
14 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
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Ek menar att den kanske viktigaste uppgiften för storägare är att sitta i valberedningar, 

men för de små- och medelstora ägarna har det ingen betydelse, på grund av att de är 

små och att de därför inte har någon möjlighet att delta i valberedningar i relation till 

de större ägarna15. Även Sophie Nachemson-Ekwall berör detta då hon menar att de 

viktigaste ägarna sitter i valberedningarna och de ägarna som kommer längre ner 

brukar inte vara så intressanta om de inte lierar sig med dem som sitter i 

valberedningen. De som medverkar i valberedningen är betydligt mer insatta än alla 

andra.16  

 

4.3.3 Möjligheten att påverka genom deltagande i valberedningen 

Ett exempel på då valberedningen stod i fokus var när Finn Johnsson, styrelse-

ordförande i Volvo, uttalade sig om att Christer Gardell inte skulle släppas in i 

valberedningen i Volvo. Flera storägare var, enligt Affärsvärlden, förvånade och 

irriterade över ordförandens utspel och en ägarrepresentant uppgavs anse att det kan 

straffa sig längre fram. Johnsson menade att eftersom Cevian inte var ensam bland de 

största ägarna, utan endast tillsammans med Parvus, skulle de inte vara med i 

valberedningen, vilket han också hade rätt att bestämma då han hade mandat från 

stämman. Björn Lind på SEB Fonder höll dock inte med:  

 

Man får aldrig glömma bort varför man har en valberedning. Den är till 

för att förenkla, förankra och förbereda beslut på bolagsstämman. Man 
måste respektera alla aktieägare. Det är inget juridiskt forum  och vidare 
säger han spontant tycker jag att Christer bör få en plats i valbered-

ningen. Jag tycker inte att man bör vara för formell. (Cervenka, A. 2006-
09-11) 

 

När Christer Gardells möjliga intåg i valberedningen i Volvo diskuterades köpte 

Andra AP-fonden aktier motsvarande 0,1 procent av kapitalet och 0,3 procent av 

rösterna. Rosén motiverade det med att det var en kombination av att vi vill vara kvar 

i valberedningen och att vi fortfarande ser en potential i Volvoaktien. (Svensson, K. 

2006-10-12) Andra AP-fonden förlorade dock sin plats till förmån för Christer 

Gardell. Sista månaden innan avstämningsdag köpte de inga aktier och Eva 

                                                 
15 Gunnar Ek chef för bolagsbevakning Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
16 Sophie Nachemson-Ekwall börskommentator Dagens industri, telefonintervju den 2 maj 2007. 
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Halvarsson som suttit i valberedningen uttryckte att det är förvånande att man ser 

valberedningen som en maktposition i sig. (Wolmesjö, L. G.,  2006-11-08) 

 

Marianne Nilsson, Robur, uttalade sig i en artikel om att det var viktigt att avgränsa 

valberedningens uppdrag till att just beröra styrelsetillsättningsfrågor så att inte val-

beredningen även behandlar övriga ägarfrågor. Hon såg dock inte något problem med 

att hinna med arbetet i åtta storbolags valberedningar då hon ägnade sig åt dessa 

frågor på heltid. (Kiepels, C. 2006-11-23)  

 

En åsikt som respondenterna på fond- och pensionsbolagen delar är att genom att 

delta i valberedningar kan de framföra sina åsikter på ett bra sätt samt att de får 

möjlighet att påverka sina portföljbolag. Rosén menar att det är ett bra sätt att påverka 

om det är en fråga man vill driva i bolaget till exempel om man önskar en annan profil 

på styrelsen eller en annan bakgrund hos styrelseledamöterna17. Som tidigare nämnts 

finns det en nackdel med valberedningar eftersom det kan vara en resurs- och 

tidskrävande aktivitet men det ses ändå som någonting positivt. Lindell menar att de 

får större makt genom att sitta i valberedningar, eftersom det ger större möjligheter att 

påverka hur styrelsen ser ut, och tillägger att det är det viktigaste verktyget som 

finns18. 

 

Ek anser att genom att institutionella investerare sitter i valberedningar har de kraftiga 

påverkningsmöjligheter på styrelsens sammansättning, samtidigt som personvalet har 

stor betydelse för bolagets utveckling19. Annell menar att även om man är med i 

styrelsen måste man tänka på att om valberedningen inte nöjd kan den alltid föreslå en 

ny styrelse20. Ulla Reinius uttrycker det som: 

 

men dom som sitter i valberedningen är ju mer aktiva och får reda på 
mycket mera och aktiveras i hela processen när det gäller val av 
styrelseledamöter och val av strategier och så vidare. På det sättet så är 

det en väldig skillnad på så att säga A- och B-laget bland fonderna i varje 
bolag.21 

 

                                                 
17 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
18 Peter Lindell ägarstyrningsansvarig AMF Pension, telefonintervju den 11 maj 2007. 
19 Gunnar Ek chef för bolagsbevakning Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
20 Elisabet Annell styrelseproffs, telefonintervju den 11 maj 2007. 
21 Ulla Reinius civilekonom, tidigare journalist och styrelseledamot, telefonintervju den 25 april 2007. 
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Nachemson-Ekwall är kritisk till förfarandet med nomineringskommittéer och menar 

att det inte är en korrekt modell för ägarstyrning22. Även Reinius är inne på samma 

linje då hon menar att valberedningar har lite ”barnsjukdomar” men att de utvecklas åt 

rätt håll23. Nachemson-Ekwall anser vidare att man kan ifrågasätta i vems intresse 

ägarna agerar och vilken roll de spelar vid tillsättandet av en styrelse. Det är en sak att 

rösta för eller emot en kandidat på stämman och en helt annan sak att själv föreslå 

ledamöter som andra får rösta på. Hon hävdar vidare att när de sitter i ledarstolen så 

får de lättare igenom sina förslag, vilket gör att institutionella investerare kan få 

väldigt stort inflytande över bolagen men det finns inget som tyder på att det 

förbättrar bolagets styrning.24 

 

4.3.4 Utvärdering 

Deltagande i valberedningar är ett sätt att utöva ägaraktivism via voice. Enligt 

Bengtsson (2005) påverkas deltagandet i valberedningar av hur stort innehavet är i 

portföljbolaget, samt om den institutionella investeraren tillhör de fyra till fem största 

ägarna. Detta är något som även styrks av respondenterna på fond- och 

pensionsbolagen. Då det som regel är de största ägarna som sitter i valberedningarna 

enligt fastställda principer, är olika institutionella ägare oftast representerade när de 

hör till de större ägarna. Det visar också fond- och pensionsbolagens rapporter om hur 

många valberedningar de deltar i. Genom att delta i valberedningar uppfylls den delen 

av policy. Bengtsson (2005) menar också att det finns starka band mellan de stora 

institutionella investerarna och portföljbolagen men att de mindre investerarna 

samtidigt utesluts från den kontakten, vilket också kan hända om de större ägarna tar 

plats i valberedningen, på bekostnad av de mindre ägarna. Detta styrks av våra 

respondenter som menar att de som deltar i valberedningen får mer makt och att det 

blir stor skillnad på de som är med och de som inte är med. 

 

När beslut har fattats på bolagsstämmorna om principer för valberedningens ut-

formning har representanter från Aktiespararna reserverat sig mot förslag att de största 

ägarna ska ingå i valberedningen men det finns inte någon uppgift om att fond- och 

                                                 
22 Sophie Nachemson-Ekwall börskommentator Dagens industri, telefonintervju den 2 maj 2007. 
23 Ulla Reinius civilekonom, tidigare journalist och styrelseledamot, telefonintervju den 25 april 2007. 
24 Sophie Nachemson-Ekwall börskommentator Dagens industri, telefonintervju den 2 maj 2007. 
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pensionsbolagen skulle ha gjort det vid dessa tillfällen. Därmed handlar de i enlighet 

med sin policy då policy säger att de största ägarna bör ingå i valberedningen. 

 

Bengtsson (2005) menar att trots att de institutionella investerarna i stor grad deltar i 

nomineringskommittéer är de inte alltid positiva till att delta eftersom det är kostsamt 

och tidskrävande och begränsar möjligheten att sälja innehavet. Det sistnämnda 

exemplet är inget som våra respondenter från fond- och pensionsbolagen uppger, men 

de nämner att valberedning kan vara en resurs- och tidskrävande uppoffring. I en 

artikel uppger en finansman att de institutionella investerarna inte alltid är positiva. 

Våra respondenter på fond- och pensionsbolagen är dock eniga om att de upplever 

valberedningen som en bra arena för att kunna påverka, eftersom det ger möjlighet att 

utforma förslag inför stämmorna och påverka styrelsens sammansättning och på så 

sätt influera portföljbolagen. Det finns exempel på att fond- och pensionsbolagen 

köper extra aktier i ett bolag för att bland annat få möjligheten att delta i 

valberedningen men också för att de tror på bolaget, det vill säga att de utövar 

ägaraktivism via entry för att på så sätt öka möjligheterna att påverka genom 

ägaraktivism voice. Övriga respondenter uppger även de att det ger en möjlighet att 

påverka bland annat styrelsens sammansättning, genom att sitta i valberedningen. 

Vissa av de övriga respondenterna är dock kritiska till att ha ägare som sitter i 

valberedningar eftersom det går att ifrågasätta vilka intressen de följer, samt att 

konceptet med valberedningar inte riktigt är färdigutvecklat. Fond- och pensions-

bolagen anser att valberedningen ger möjlighet att ge förslag till bolagsstämman och 

på så sätt påverka portföljbolaget. 

 

4.4 Styrelsens sammansättning 

4.4.1 Vad säger ägarpolicy 

De studerade fond- och pensionsbolagens omfattning av ståndpunkter kring samman-

sättningen i portföljbolagens styrelser skiljer sig åt. De flesta uppger i sina policyer att 

det är viktigt att styrelseledamöterna har rätt kompetens för uppdraget. Dessutom 

uppger några att tidigare VD ej bör ingå i styrelsen. Dessutom skriver flera av dem att 

egna representanter i portföljbolagens styrelser normalt sett inte bör förekomma. 

Swedbank Robur Fonder skriver följande om ämnet: 
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Uppdrag som styrelseledamot är normalt svårt att förena med den typ av 
förvaltningsuppdrag som Robur har. Tjänstemän från Robur skall därför 
inte ingå i bolaget. Om det i något fall skulle anses vara till fördel för 

Roburs andelsägare, så kan styrelsen för Robur besluta om avsteg från 
denna princip. (Swedbank Roburs hemsida, Ägarpolicy) 

 

Flera fond- och pensionsbolag tillägger att könsfördelningen i styrelsen bör beaktas 

och även nationalitet och ålder. 

 

4.4.2 Vilka ska sitta i styrelsen  

I en artikel i Dagens industri prisas de institutionella investerarna för att deras 

deltagande i valberedningarna har medfört att styrelserna blivit bättre och bredare 

(Institutionerna måste förtydliga sin ägarroll, 2006-03-27). I 2006 års nominerings-

arbete ansåg Marianne Nilsson, ägaransvarig på Robur, att det gällde att sätta ihop den 

bästa styrelsen utifrån det specifika bolagets behov. (Kiepels, C. 2006-11-23) 

Dessutom menade Nilsson att det gällde att hitta rätt branschkompetens, oberoende 

ledamöter och ta hänsyn till mångfaldsaspekter. Caroline af Ugglas, ägaransvarig på 

Skandia Liv, menar att de ser till den individuella kompetensen och den specifika 

kunskap som bolagen är i behov av. (Hellbom, O. & Saldert, J. 2006-03-21)  

 

Nisell menar att vid valet av styrelseledamöter görs en: 

 

behovsanalys, till exempel vad för slags kompetenser behövs i styrelsen, 
vad finns i den befintliga styrelsen, har man fått något avhopp, behov av 

förnyelse eller förstärkning, vad står bolaget inför för utmaningar? 
 

Det kan vara personer som valberedningens ledamöter själva känner till, ibland anlitas 

en rekryteringskonsult, man tänker i nya banor och gemensamt kommer valbered-

ningen fram till vad man kan tänka sig för person och var man hittar den.25 Lindell 

håller med och menar att de tittar på styrelsens totala sammansättning för att få fram 

ett så bra lag som möjligt som kan ta hand om bolaget26, vilket också är den 

gemensamma bilden som framkommit från de intervjuer vi genomfört.  

 

                                                 
25 Åsa Nisell ägarstyrningsansvarig Swedbank Robur Fonder, telefonintervju den 7 maj 2007. 
26 Peter Lindell ägarstyrningsansvarig AMF Pension, telefonintervju den 11 maj 2007. 
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Vad gäller att ha egna representanter i styrelsen är svaren från fond- och pensions-

bolagen ganska överensstämmande. Våra respondenter från fond- och pensions-

bolagen uppger att de inte har den industriella kompetensen som bör finnas i 

styrelsen. Ingen av de fond- och pensionsbolag vi har studerat uppger att de har någon 

styrelserepresentation förutom Ahrel som uppger att det förekommer att tjänstemän 

från Länsförsäkringar sitter i portföljbolagens styrelser, men detta är enbart något som 

sker i undantagsfall. I Länsförsäkringar policy nämns ej att de inte vill vara 

representerade i styrelser. Ahrel menar att det uppstår ett insiderproblem men att det 

går att hantera.27 Ek menar att styrelsearbetet kanske inte skulle fungera lika effektivt 

om tjänstemän från institutionella investerare skulle sitta i portföljbolagens styrelser 

då det krävs ett branschkunnande28. Ek och Reinius påpekar att ett insiderproblem 

uppkommer om en institutionell ägare sitter i ett portföljbolags styrelse, Reinius anser 

dessutom att det hämmar flexibiliteten att ”rösta med fötterna”29. 

 

Vissa fond- och pensionsbolag, tar i sin policy, upp att det inte är lämpligt att en 

tidigare VD blir styrelseordförande en tid efter att de avgått från sin post, andra fond- 

och pensionsbolag nämner inte det. Av dem som inte nämner det anser Ahrel precis 

som Rosén att det från fall till fall ska avgöras om det är lämpligt att en person blir 

ordförande i ett portföljbolags styrelse där denne tidigare var VD30. Rosén hävdar att 

det kan finnas ett värde av att utse en tidigare VD som styrelseordförande, till 

exempel i en bank31. 

 

4.4.3 Mångfald i styrelsen 

Ett exempel på att fond- och pensionsbolagen arbetar för en jämnare fördelning vad 

gäller kvinnor och män i styrelse och ledning är då AMF Pension skickade brev till 

ledande befattningshavare i sina 60 största innehav, där de ville ha klargörande över 

arbetet för att få in fler kvinnor på ledande positioner (AMF Pensions hemsida, 

Bolagsstämmosäsongen 2006). Detta uppmärksammades även på Scanias årsstämma 

                                                 
27 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
28 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
29 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007 och Ulla 

Reinius civilekonom, före detta journalist och styrelseledamot, telefonintervju den 25 april 2007. 
30 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007 och Carl 

Rosén, chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
31 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
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2006, då ledningen besvarade AMF Pensions frågor från brevet. (Scanias hemsida). 

En undersökning som Andra AP-fonden gjort visar dock att endast cirka 18 procent av 

börsbolagens styrelseledamöter var kvinnor 2006 (Andra Ap-fondens hemsida, AP2 

index över kvinnorepresentation). Fond- och pensionsbolagens representanter har i 

media flertalet gånger uttryckt sig negativa till kvotering men positiva till ett aktivt 

arbete att rekrytera kvinnor till styrelsen (Kiepels, C., Svensson, K. 2006-06-08; 

Bergin, E., Larsson, S., Sundén, M. 2006-10-14). Det har också framförts kritik mot 

att endast en av de personer som innehar de 272 styrelseplatser som finns i de mest 

omsatta bolagen är invandrare (Hellbom, O. & Saldert, J., 2006-03-21).  

 

Brufer menade att under 2006 fanns det ingen speciell fråga på agendan men att målet 

var att få in fler kvinnor i styrelserna och att det ingick i det normala arbetet (Kiepels, 

C. 2006-11-23). I intervjuerna uppger fond- och pensionsbolagens representanter att 

det är viktigt att få in kvinnor i styrelse men att det är kompetensen som ska avgöra i 

slutändan, kvotering är inget bra alternativ. Ahrel menar att en kvoteringslag skulle 

innebära en inskränkning i äganderätten32 och Nisell anser att det är viktigt att få in 

kvinnor i styrelser men man får inte göra avkall på kompetensen33.  

 

4.4.4 Utvärdering 

Bengtsson (2005) kom i sin avhandling fram till att styrelsepresentationen påverkas av 

erfarenhet och kompetens. Detta överensstämmer med den generella bilden vi fått från 

de studerade fond- och pensionsbolagen. Det viktigaste är att styrelsen har en bra 

sammansättning med bred kompetens. Detta har framkommit att de eftersträvar, både 

i media och i intervjuerna. Fond- och pensionsbolagen har även fått positiv i kritik i 

media för att ha bidragit till att styrelserna blivit bredare. Detta överensstämmer med 

vad de anger i policyer som en av de viktigaste faktorerna att beakta vid styrelsens 

tillsättning.  

 

Vi har inte sett några exempel på att fond- och pensionsbolagen har egna 

representanter i styrelserna, förutom i ett fall men då i ett bolag som inte nämnt det i 

policyn. De flesta av fond- och pensionsbolagen uppger att det inte är deras uppgift att 

                                                 
32 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
33 Åsa Nisell ägarstyrningsansvarig Swedbank Robur Fonder, telefonintervju den 7 maj 2007. 
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sitta i portföljbolagens styrelser och att det är olämpligt då de inte har den industriella 

kunskapen vilket också är det som framgår i policyer. Även övriga respondenter anser 

inte att tjänstemän från de institutionella ägarna ska sitta i portföljbolagens styrelser 

då de saknar den industriella kompetensen och på grund av insiderproblematiken. Att 

institutionella investerares tjänstemän inte ska sitta i portföljbolagens styrelser på 

grund av att det medför svårigheter att sälja innehav och att en insidersituation uppstår 

överrensstämmer med det Bengtssons (2005) menar i sin undersökning. Även Colley 

(2004) menar att en styrelserepresentation skulle innebära svårigheter att köpa och 

sälja aktier i bolaget på grund av insiderproblematiken. Eftersom möjligheten att 

förändra aktieinnehavet minskar påverkar det också den ägaraktivism via exit som 

fond- och pensionsbolagen kan använda. Genom att inte delta i styrelser uppfyller de 

sin policy angående styrelserepresentation. 

 

Fond- och pensionsbolagen vill se en styrelse som är kompetent och där mångfald 

finns, både vad gäller jämn könsfördelning och nationalitet. Kvinnorepresentationen 

var knappt 20 procent i styrelserna och endast en person i börsbolagens styrelser var 

invandrare enligt undersökningar offentliggjorda 2006. Därmed kan det diskuteras hur 

väl de har nått målet med mångfald i styrelserna. Dock ska man vara medveten om att 

inte alla de studerade fond- och pensionsbolagen nämnde mångfald vad gäller etnicitet 

i sina policyer. Den generella synen bland fond- och pensionsbolagen är dock att 

kompetensen är det viktigaste och kvotering av olika slag inte får ske på bekostnad av 

kompetensen.  

 

4.5 Ersättningar och incitamentsprogram 

4.5.1 Vad säger policy 

Utfallet av incitamentsprogram skall vara tydligt kopplat till det egna 
bolagets utveckling i förhållande till jämförbara bolag. Det skall finnas en 
tydlig koppling mellan tilldelning i incitamentsprogram och de del-

tagandes bidrag till det egna bolagets utveckling. Rörliga ersättnings-
system skall ha en begränsning ("tak") och den rörliga ersättningen skall 

stå i rimlig proportion till den fasta lönen. (Skandia Livs hemsida, 
Ägarpolicy) 
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De flesta fond- och pensionsbolagen uttrycker sig positivt till incitamentsprogram och 

berör även arvode till styrelse, företagsledning och i vissa fall anställda i sina 

ägarpolicyer.  

 

Styrelsearvodenas nivå skall vara marknadsmässig och beakta de 

särskilda kraven på ledamöternas engagemang. (AMF Pensions hemsida, 
Ägarpolicy) 

 

I regel ser övriga fond- och pensionsbolags policyer ut på liknande sätt. Alecta, AMF 

Pension, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Nordea Kapitalförvaltning ABs 

fondbolag, Robur, SEB Fonder och Skandia antog i mars 2001 gemensamma 

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknads-

bolag. (Swedbank Roburs hemsida, Ägarpolicy) 

 

4.5.2 Utformning 

I de årsstämmoprotokoll från 2006 som vi har undersökt så har arvode till styrelse 

alltid godkänts på stämman utifrån valberedningens eller annat organs förslag. Värt att 

notera är dock att fond- och pensionsbolagen oftast sitter i valberedningarna. Det finns 

dock aktieägare eller representanter som har röstat emot stämmoförslaget, men dessa 

ägare representerade en mindre andel av stämman vilket gjorde att förslagen 

godkändes ändå. Främst var det Aktiespararna som reserverade sig mot besluten. Vid 

vissa fall har även invändningar från andra aktieägare förekommit gällande 

ersättningssystem. Invändningarna har i huvudsak handlat om att ökningen av arvode 

och ersättningar till styrelse och företagsledning har varit alltför hög, eller att 

incitamentsprogrammen inte har varit tillräckligt utförliga. Som vi även visat i stycket 

om bolagsstämmor har fond- och pensionsbolag ibland röstat emot förslag på 

incitamentsprogram, eller bett om klargörande kring dessa, till exempel i Swedish 

Match där flera fond- och pensionsbolag röstade emot förslaget. (Länsförsäkringars 

hemsida, Ageranden 2006) Det har också hänt att fond- och pensionsbolagen uttryckt 

sitt gillande för incitamentsprogrammen i vissa delar som exempelvis AMF Pension 

på Investors årsstämma 2006 (Investors hemsida).  

 

Dagens industris Debatt-ledare i mars 2006 menade att de som är kritiska mot 

börsbolagen och anser att chefslönerna är alltför stora, borde ställa sina fondförvaltare 
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till svars då de varit med och tillsatt de ansvariga styrelserna. Men fondbolagen ska ta 

del av äran för att belöningssystemen fick en mer genomtänkt uppbyggnad med mer 

överblickbara kostnader, samt ett tydligare samband till prestation och krav på eget 

risktagande. Dock menar denna Debatt-ledare att Skandiaaffären medförde att 

förtroendet för institutionernas förmåga att ta ett större ägaransvar fick sig en törn. 

(Institutionerna måste förtydliga sin ledarroll, 2006-03-27)  

 

Ägaransvarig på Robur, Marianne Nilsson, förklarade att skälet till att de institu-

tionella storägarnas protester var minimala mot företagens incitamentsprogram år 

2006 beror på att det var ett mer uttalat prestationsmoment i programmen (Almgren, 

J., 2006-02-25) McPhee var fast övertygad om att prestationerna ska styra 

börsbolagens ersättningsprogram. Hon menade dock att ersättningskulturen inte ska 

vara densamma i samtliga företag, utan hänsyn måste tas till varje enskilt fall. 

(Askman, T., 2005-05-18; Gripenberg, P., 2006-11-12) 

 

Fond- och pensionsbolagen uppger själva att de yttrar sig ibland på stämmorna i 

frågan men menar vidare att det är en fråga som diskuteras i den löpande dialogen 

med bolaget. Brufer menar att om Alecta är missnöjd med exempelvis hanteringen av 

ett incitamentsprogram är det inte säkert att de säljer sina aktier i det aktuella bolaget. 

De för hellre en dialog med bolaget, men det beror på frågans art. Brufer menar även 

att i regel samarbetar de institutionella investerarna väl, ofta är det gemensamma 

möten med bolagen där de får information om olika idéer och tankar om just 

incitamentssystem34. 

 

De intervjuade fond- och pensionsbolagen anser att utformningen av incitaments-

program och ersättningssystem i portföljbolagen är en viktig del i deras ägarutövande. 

Ahrel menar att ersättnings- och pensionsfrågor var en stor fråga även förgående år 

och menar vidare att det är viktigt att framförallt incitamentsprogram inte ska kopplas 

till den allmänna börsutvecklingen, utan att det finns långsiktiga mål som medför att 

bolaget främjas35. Peter Rudman menar att Nordea Fonder generellt sett är positiva till 

incitamentssystem som i hög utsträckning likställer ledning och anställdas incitament 

med aktieägarnas. Programmen bör ha en tydlig koppling till prestation och det 

                                                 
34 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
35 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
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förordas att aktier normalt utgör en viktig komponent.36 Vid utformning av 

incitamentsprogram försöker Swedbank Robur Fonder sätta aktierelaterade incita-

mentsprogram i sitt sammanhang, det vill säga hur den totala ersättningsstrukturen ser 

ut och syftet med den37.  

 

Ek påpekar att det är viktigt att få med sig andra ägare i fall som rör 

incitamentsprogram. Vidare menar Ek att företrädare för institutionella organisationer 

har börjat yttra sig under bolagsstämmor och ibland angriper incitamentsprogram, 

men det är ett litet handlande, de dominerar inte. Han menar att det nog är bra att de 

har börjat fråga och visa att de är kompetenta. Ek tror att denna förändring i 

engagemang beror på påtryckningar mot fondbolag och försäkringsbolag såsom ”ni 

verkar inte bry er eftersom ni inte säger nåt, ni är urusla och så vidare”. Ek berättar 

att:  

 

så det dom i annat fall är intresserade av, som är kontroversiellt, det är 

framförallt incitamentsprogrammen, det är det som har väckt mest 
diskussion och där dom alltid har varit inkopplade flera år i rad. Hur stor 

bonus, eller hur mycket personaloptioner eller, eller konvertibler, eller 
teckningsoptioner, aktiesparprogram ska VD få, hans närmaste med-
arbetare, ska alla anställda ha det ska det bara vara centrala företags-

ledningen. Det har varit den stora diskussionspunkten som, som man kan 
säga är gemensam i alla bolag som jobbar med det här.38  

 

I fond- och pensionsbolagens policyer står som tidigare nämnts att de vill att 

ersättningsprogram ska vara skäliga och inte utmanande. Om de lever upp till det 

råder det dock delade meningar om. Ek kritiserar de institutionella investerarna.  

 

Det är ingen enkel problematik detta, men här ser vi det väldigt klart, vi 
ser också hur det genomförs utomordentligt stora incitamentsprogram på 
många håll, med fantastiska optionsprogram, där, där ägarna accepterar, 

dom stora ägarna accepterar detta, därför att om dom skulle gå emot dom 
här programmen, så skulle det vara samma sak som att de ifrågasätter 

sina egna jättelika incitamentsprogram.39  
 

                                                 
36 Peter Rudman chef för ägarstyrningsfrågor Nordea Fonder, telefonintervju den 16 maj 2007. 
37 Åsa Nisell ägarstyrningsansvarig Swedbank Robur Fonder, telefonintervju den 7 maj 2007. 
38 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
39 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
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4.5.3 Utvärdering 

Frågor kring ersättnings- och incitamentsprogram är något som de studerade fond- 

och pensionsbolagen uppger att de gärna driver. De studerade fond- och pensions-

bolagen är i grunden positiva till ersättnings- och incitamentsprogram om de är rätt 

utformade, vilket de också uppger i sina policyer. De yttrar sig ibland på stämmorna i 

ämnet men uppger själva att det är en sådan fråga som diskuteras i den löpande 

dialogen med bolaget men det har vid flera tillfällen hänt att de röstat emot förslag till 

incitamentsprogram på stämmorna. Att yttra sig på bolagsstämmor och att föra dialog 

är ett sätt att utöva ägaraktivism via voice.  

 

Respondenterna från fond- och pensionsbolagen menar att det är viktigt att in-

citamentsprogrammen är prestationsbaserade. Att de institutionella investerarna har 

möjlighet att påverka ersättningarna och liknande frågor stöds även av tidigare 

forskning (jämför Hendry et al, 2006 och David et al, 1998). Genom att fond- och 

pensionsbolagen röstat emot vissa incitamentssystem på stämmorna lever de upp till 

policy då de uppfattat systemen som fel utformade. Det har dock framkommit både 

positiva och negativa synpunkter på hur väl de institutionella investerarna lyckas med 

att se till att nivåerna är rimliga och marknadsmässiga. Om Dagens industris Debatt-

ledares syn är riktig uppfattar vi att fondbolagen till viss del lyckats uppnå att 

portföljbolagens belöningssystem ska ha en direkt koppling mellan motprestation och 

bolagens utveckling samt att utförlig information ska presenteras men en av de övriga 

respondenterna menar att nivåerna är för höga. Det är därför svårt att veta om de 

studerade fond- och pensionsbolagen till fullo lyckats uppnå målen i sina policyer att 

utforma rätt incitaments- och ersättningsprogram, eftersom hänsyn måste tas från fall 

till fall. Genom att rösta igenom väl utformade incitamentsprogram och vara positiva 

på stämman samt att rösta nej till mindre bra utformade incitamentsprogram uppfyller 

de också sin policy. Dock menar en av våra respondenter att de skulle kunna rösta 

emot vid fler tillfällen. 

 

Vi har inte sett några tecken på att fond- och pensionsbolagen har yttrat sig kring de 

fasta styrelsearvoden på stämmorna vilket dock Aktiespararna har gjort med hänsyn 

till de höga nivåerna. Därmed kan man diskutera om fond- och pensionsbolagen 
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uppfyller sina policyer att arvodena ska vara marknadsmässiga, men det är en 

bedömningsfråga vad som är marknadsmässigt.  

 

4.6 Kapitalstruktur 

4.6.1 Vad säger policy 

De fond- och pensionsbolag som nämner kapitalstruktur i sina ägarpolicyer är överens 

om att det är viktigt med en väl avvägd kapitalstruktur. SEB Fonder uttrycker det 

som: 

 

Fondbolagen ser generellt positivt på att företag arbetar aktivt för att ha 

en väl avvägd kapitalstruktur. (SEB:s hemsida, Ägarpolicy) 
 

Under temat kapitalstruktur förekommer olika typer av åtgärder till exempel ny-

emission, inlösen och återköp, utdelning och förvärv. Vi kommer i detta avsnitt 

diskutera kring de institutionella investerarnas ageranden kring kapitalstrukturfrågor, i 

första hand kring utdelningar. I vissa fall rangordnas vilka alternativ som är att föredra 

framför andra. Bland annat AMF Pension uttalar sig om utdelningar:  

 

En stabil utdelningstillväxt bör eftersträvas. (AMF Pensions hemsida, 

Ägarpolicy) 
 

Swedbank Robur Fonder berör även utdelning, återköp och inlösen: 

 

Överskottslikviditet skall distribueras till aktieägarna. Vid avgörandet om 
detta skall göras genom utdelning, återköp av aktier eller inlösen-

förfarande måste den bolagsspecifika situationen beaktas. Bolagen skall 
tydliggöra motiven till vald kapitalstruktur och utdelningspolitik. (Swed-
bank Roburs hemsida, Ägarpolicy) 

 

4.6.2 Agerande kring kapitalstrukturfrågor 

På stämmorna 2006 beslutades i vissa bolag enhälligt eller med erforderlig majoritet 

kring kapitalstrukturfrågor. I protokollen finns inga uppgifter om att något av de 

studerade fond- och pensionsbolagen skulle ha yttrat sig eller röstat emot. Bland annat 

på SEB:s bolagsstämma bemyndigades styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av 
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aktier och upptagande av lån och på SSAB:s stämma beslutade stämman enhälligt om 

bland annat ökning och minskning av aktiekapital. Swedbanks stämma godkände 

förslag till både minskning och ökning av aktiekapitalet och upptagande lån. (Se 

bilaga 2) Fokus på kapitalstrukturen bekräftas av bland andra Swedbank Robur 

Fonders och AMF Pensions ägarstyrningsrapporter (Swedbank Roburs hemsida, 

Bolagsaktuellt; AMF Pensions hemsida, Bolagsstämmosäsongen 2006). 

 

Volvo är ett exempel på när fond- och pensionsbolagen valde att uttrycka sitt missnöje 

kring den stora kassan. Efter ett möte med ledningen och flera stora ägare uttryckte en 

anonym institutionell investerare sig följande:  

 

Samtalsklimatet har kärvat till ordentligt. Alla är besvikna. Utdelningen 
på 6 miljarder kronor, 16,75 kronor per aktie, var ett verkligt hån. 75-
öringar finns ju inte ens. Och vidare: vi har ställt oss bakom Volvo och 

VD Leif Johansson under alla år, och han har gjort ett bra jobb. Men nu 
är Volvo grovt överkapitaliserat. Det känns synd att företagsledningen 

inte vill göra ett lika bra jobb när det gäller den finansiella ställningen. 
(Nachemson-Ekwall, S. 2006-03-30) 
 

Volvo hade vid den tidpunkten 18 miljarder kronor i kassan och väntades göra stora 

vinster. Nachemson-Ekwall menade att den allmänna bilden på marknaden var att 

Volvo borde kunna dela ut eller göra återköp av aktier för upp mot 50 miljarder utan 

att riskera sina finansiella mål och ändå kunna vara med i strukturomvandlingen som 

pågår i bland annat Asien. Volvos styrelse stod enligt ordföranden eniga i frågan och 

menade att Volvo behövde pengarna till förvärv utan att behöva ta upp lån. Även 

andra institutionella investerare var negativa till Volvos agerande. Nachemson-Ekwall 

menade att en frustration infann sig bland de svenska institutionerna som medförde att 

diskussionerna om vem som ska bli ny ordförande efter Finn Johansson redan hade 

börjat. (Nachemson-Ekwall, S. 2006-03-30) 

 

På bolagsstämman i april 2006 var budskapet att den stora kassan på nästan 20 

miljarder inte skulle delas ut eftersom Volvo räknade med att göra flera stora förvärv 

under 2007. VD menade att om de inte är med riskerar de att tappa mark mot 

konkurrenterna. Ingen institutionell investerare uppgavs ha gett någon offentlig kritik 

på stämman eller bemött ledningens argument, men efteråt framgick att de fortfarande 

var kritiska till Volvos syn på utdelningar. Marianne Nilsson uttryckte det som:  
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Volvo är helt klart överkapitaliserat och det vill verkligen till att 
ledningen kan visa upp intressanta investeringar. (Larsson, G., 2006-04-
06.) 

 

När Christer Gardell, som tillsammans med Parvus kontrollerade 5 procent av 

rösterna i Volvo, i september samma år deklarerade att Volvos kapitalstruktur 

behövde ses över. Några institutionella investerare yttrade sig i frågan, där bland 

andra SEB Fonder och Andra AP-fonden gav Christer Gardell officiellt stöd. Björn 

Lind på SEB Fonder uttryckte det som:  

  

I grund och botten har vi samma grundsyn. Vår uppfattning är att Volvos 
balansräkning är väldigt stark och att de finansiella mål som sattes i 

början av 1990-talet gäller ett helt annat företag, så de måste uppdateras. 
Hur mycket för stark balansräkningen är, är svårt att säga. (Lundell, S. 

2006-09-07) 
 

När Volvos presenterade nya mål i september var storägarna splittrade, enligt Dagens 

industri, men AMF Pensions vd Christer Elmegren menade att: 

 

Det är bra att bolaget står fast vid att kassan främst ska användas i 

rörelsen, och om de förutom det kan dela ut pengar till ägarna är ju det 
bra. (Lundell, S. 2006-09-09) 

 

Rudman menar att kapitalstruktur är ett ämne som alltid tas upp på de möten Nordea 

Fonder har med styrelseordföranden. Det är viktigt att portföljbolagen arbetar aktivt 

för att erhålla en väl avvägd kapitalstruktur. Innehar portföljbolagen kapital som 

överstiger behovet i förhållande till fastställd strategi bör detta återföras till ägarna. 

Samtidigt om portföljbolaget har för lite kapital anser Rudman att det är värdefullt om 

bolaget söker kapital av aktieägarna eller på marknaden.40 Lindell påpekar att AMF 

Pension generellt sett vill att företagen använder kapitalet genom att fortsätta investera 

i lönsamma verksamheter. På lång sikt ger det konkurrenskraftiga företag och därmed 

värdestegring för ägarna. Samtidigt skall det balanseras mot en stabil tillväxt i 

utdelningar till ägarna. Om man som ägare enbart driver jättestora utdelningar finns 

det risk att det inte finns något kvar att investera för framtiden i.41 Även andra 

                                                 
40 Peter Rudman chef för ägarstyrningsfrågor Nordea Fonder, telefonintervju 16 maj 2007. 
41 Peter Lindell ägarstyrningsansvarig AMF Pension, telefonintervju den 11 maj 2007. 
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respondenter på fond- och pensionsbolag menar att det är viktigt att kapitalet kan 

arbeta i företaget för att skapa en bra avkastning i framtiden, samtidigt som 

portföljbolagen inte bör vara överkapitaliserade. 

 

Nachemson-Ekwall anser att institutionella investerare på senare år har börjat 

fokusera på hur kapitalbindningen ser ut i bolagen, med tanke på att bolagen på grund 

av högkonjunkturen byggt upp väldigt starka balansräkningar. Bolagen har inte varit 

tillräckligt aktiva i att antingen köpa bolag eller dela ut till aktieägarna för att minska 

kassan vilket har medfört att det är väldigt lätt för fondförvaltare och andra aktörer att 

kritisera. Nachemson-Ekwall menar att när fondbolagen blivit lite mer aktiva ägare 

kan de faktiskt öka avkastningen på sina aktier. Kan de få igenom ett återköps-

program, engångsutdelning eller liknade höjer de värdet på sina aktier på tre månader 

sikt. Däremot förändrar det inte ett bolags affärsidé.42 Gunnar Ek har synpunkten att 

fond- och pensionsbolag driver fram högre utdelningar eftersom de jämför sig med 

index och för att inte gå väldigt dåligt jämfört däremot kan de försöka höja 

utdelningarna vilket inte syns i index men som förbättrar deras förvaltningsresultat43. 

 

4.6.3 Utvärdering 

I exemplet med Volvo ville några institutionella investerare förändra kapital-

strukturen. Det rådde dock delade meningar om det var rätt tid att utskifta kapital. 

Ledningen på Volvo hade ett möte med flera storägare där frågan kring 

kapitalstrukturen diskuterades med portföljbolaget. Detta är ett exempel på när en 

dialog fördes och då ägaraktivism utövades via voice. Flera respondenter uppger att 

det är viktigt att kapitalet får arbeta i portföljbolagen för att främja bolagens 

långsiktiga mål, men om det finns för mycket kapital i bolaget bör kapitalet skiftas ut. 

En av de övriga respondenterna menar att kortsiktiga investerare sätter press på 

bolagen att dela ut större delar av kapitalet och en anledning till fond- och 

pensionsbolagens vilja att dela ut kapital är att det förbättrar deras förvaltnings-

resultat. Det skulle kunna ses som att fond- och pensionsbolagen ser till andelsägarnas 

intresse i första hand och i andra hand till portföljbolaget varför det kan diskuteras 

huruvida deras agerande är bra för portföljbolagets framtida prestation. Det skulle 

                                                 
42 Sophie Nachemson-Ekwall Börskommentator Dagens industri, telefonintervju den 2 maj 2007. 
43 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
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kunna ses som det Hellman (2005) menar att det är den finansiella logiken som styr 

framför portföljbolagets bästa. Men genom att agera och ställa krav på förändringar 

visar också fond- och pensionsbolagen utövar de ägaraktivism via vocie.  

 

Genom att fond- och pensionsbolagen har satt press på företagen att förändra sin 

kapitalstruktur lever de upp till ägarpolicy om att portföljbolagen ska ha en väl avvägd 

kapitalstruktur. Det är dock svårt att resonera kring huruvida portföljbolagen har för 

mycket eller för lite kapital eftersom det är en bedömningsfråga och därmed kan man 

heller inte bedöma vad som är en väl avvägd kapitalstruktur. Men då fond- och 

pensionsbolagen väljer att driva en fråga för att förändra kapitalstrukturen till det de 

anser är bättre lever de upp till sin policy att portföljbolagen ska ha en väl avvägd 

kapitalstruktur. Vad gäller andra kapitalstrukturfrågor som diskuteras på stämmorna 

finns ingen uppgift om att fond- och pensionsbolag röstat emot och inte heller andra 

aktörer, varpå de kan anses ha uppfyllt sin policy. 

 

 

4.7 Uppköp 

4.7.1 Vad säger policy 

Det nämns inte i någon större utsträckning i policyer om vilka ställningstaganden 

fond- och pensionsbolagen tar vid uppköpserbjudanden. Vi har ändå valt att ta upp 

detta då uppköp är en ständig fråga på agendan. I policyn står det i stort sett bara att 

alla ska erbjudas likvärdiga villkor vid offentliga erbjudanden samt att 

ställningstaganden ska redovisas. SEB Fonder har en mer utförlig beskrivning i sin 

policy kring uppköp. 

 

Fondbolagen tar ställning till uppköpserbjudanden och offentliggör sina 

ställningstaganden. Ställningstaganden offentliggörs i syfte att informera 
fondernas andelsägare om fondbolagens syn, men även för andra 

intressenter, exempelvis mindre aktieägare. Fondbolagen följer noggrant 
att uppköpserbjudanden sker i enlighet med NBK:s rekommendationer. 
(SEB:s hemsida, Ägarpolicy) 
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4.7.2 Ställningstaganden vid uppköpserbjudanden 

När Investor och Investor-kontrollerade riskkapitalbolaget EQT, erbjöd 111 kr per 

aktie, vilket innebar en budpremie på 17 procent på Gambros aktier 2006 var Robur 

den första storägaren som tog ställning emot budet. Marianne Nilsson, Robur, menade 

att priset inte tillräckligt speglade den potential som sågs i bolaget och att Gambros 

framtid inte skulle stå och falla med budet och att företaget skulle kunna fortsätta och 

utvecklas på börsen. Både AMF Pension och även Robur framförde kritik mot att 

Gambro inte hade investerat mer offensivt i sin verksamhet och ägaransvarig Björn 

Lind på SEB Fonder var oroad över utvecklingen att överkapitaliserade börsbolag kan 

bli uppköpta av riskkapitalbolag. (Almgren, J. 2006-04-11) 

 

Senare kom Nordea Fonder och SEB Fonder att acceptera budet (Blecher, S. 2006-05-

09). Robur accepterade budet efter ett tag och motiverade det, efter diskussioner med 

andra ägare, att de gjorde bedömningen att det fanns ett litet stöd att driva vidare 

Gambro som ett börsnoterat bolag och att det på grund av de ändrade marknads-

förutsättningarna låg i Roburs andelsägares intresse att acceptera budet. Det ur-

sprungliga budet höjdes och detta var något som Gambros ägare lyckades 

åstadkomma, enligt Roburs VD Mats Lagerqvist. (TT, se Di.se, 2006-05-26) Ek anser 

att det var positivt att Robur köpte på sig aktier och kunde genom utpressnings-

metoden öka Investors och EQT:s bud med tre kronor per aktie på Gambro. Det 

gjorde Robur väl medvetna om att de som köpte Gambro genom att slakta bolaget 

kunde tjäna väldigt mycket.44 

 

När Old Mutuals uppköp av Skandia var aktuellt, fanns delade meningar bland de 

institutionella investerarna kring om budet skulle accepteras eller inte. SEB Fonder 

och Andra AP-fonden trodde att Skandia och Old Mutual skulle kunna passa bra ihop 

men ville inte kritisera styrelsens förslag att säga nej till budet. (Almgren, J., 2005-08-

31) Andra AP-fonden ändrade sedan sitt positiva synsätt kring budet till ett nej, 

eftersom de såg bra möjligheter för Skandia att utvecklas enskilt och köpte på sig fler 

aktier (Nachemson-Ekwall, S. & Svensson, K., 2005-10-01). Svenska institutioner 

som sade nej till budet hade ändå sen den 31 augusti 2005 sålt av aktier i Skandia. 

Nordea Fonder och Skandia stiftelser och fonder hade sålt av drygt 45 procent av sitt 

                                                 
44 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
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ägande, Sjunde AP-fonden, Handelsbanken/SPP och Skandia fonder hade sålt av 

drygt 30 procent. Det var endast Robur och Andra AP-fonden som hade ökat sitt 

ägande med 4 procent respektive 10 procent. Peter Rudman vid Nordea Fonder 

påpekade att de i sin löpande förvaltning måste kunna sälja och köpa aktier även om 

aktien befinner sig i en budsituation. (Wahlin, 2005-12-10) 

 

Den 27 januari 2006 gick budet igenom, trots institutionernas nej till budet då 72,3 

procent av aktieägarna hade accepterat Old Mutuals bud, vilket också innebar att 

budet blev ovillkorat45 (Granström & Fric, 2006-01-27). Andra AP-fonden satt kvar i 

valberedningen, men i februari samma år sålde de sitt innehav i protest mot Old 

Mutual. Orsakerna till försäljningen var dels hur Old Mutual hade agerat under 

förhandlingarna och budprocessen och dels att svensk lagstiftning ger ett svagt skydd 

för minoritetsägare. (Andra AP-fonden lämnar Skandia, 2006-02-09)  

 

Rudman menar att det är från fall till fall om Nordea Fonder ska acceptera ett bud 

eller inte. De gör en helhetsbedömning utifrån ett finansiellt perspektiv och den nya 

strukturen för bolaget.46 Även Brufer menar att det avgörs från fall till fall vilken 

ställning Alecta tar till uppköp. Ibland accepteras de, ibland inte. Om det är 

värdemässigt eller strukturellt rätt accepteras uppköpet, vilket också de övriga 

respondenterna från fond- och pensionsbolagen uppger. I Scaniaaffären ansåg till 

exempel Alecta att det var strukturellt rätt för lastbilsbranschen att göra en 

sammanslagning mellan Scania och MAN, men då ville inte marknaden detta, vilket 

resulterade i att det inte blev någon sammanslagning.47 Även Rosén styrker detta och 

menar att de tar ställning till om uppköpserbjudandet är på rätt nivå och om det går att 

höja budet48. Även de andra respondenterna från fond- och pensionsbolagen menar att 

det är från fall till fall om ett bud ska accepteras eller om det ska förkastas. Dessutom 

menar respondenterna från fond- och pensionsbolagen att en dialog förs med 

portföljbolagen i frågor kring till exempel uppköp. 

 

                                                 
45 Att ett bud är ovillkorat innebär att köpet går igenom oavsett om aktieägare säger nej. 
46 Peter Rudman chef för ägars tyrningsfrågor Nordea Fonder, telefonintervju 16 maj 2007. 
47 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 maj 2007 
48 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
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4.7.3 Utvärdering 

I Gambros fall menar vi att Robur såg till sitt huvudmål att generera avkastning till 

sina andelsägare. De valde därför att sätta press på uppköparna att öka budet genom 

att köpa på sig ännu fler aktier för att på så sätt skapa bästa möjliga avkastning för 

andelsägarna, vilket kan likställas med ägaraktivism via entry. Roburs agerande 

berömdes även av en respondent. Vid Old Mutuals uppköp av Skandia tog 

institutionerna ställning till budet och flera av dem sade nej. Många valde dock att 

sälja en stor andel av sitt innehav i bolaget, vilket innebar att deras makt minskade 

och budet kunde gå igenom. Genom att Andra AP-fonden sålde sitt innehav efter att 

ha varit missnöjda och inte kunnat påverka Old Mutuals agerande bekräftar det 

Bengtssons (2005) resultat att när voice inte lyckas så används exit som en sista 

åtgärd, vilket kan likställas med ägaraktivism utövas via fullständig exit. 

 

Respondenterna menar också att det från fall till fall avgörs om de ska acceptera ett 

bud eller ej. I exemplet med Gambro höjdes budet, och i exemplet med Old Mutual så 

sålde en del institutionella investerarna delar av eller hela sitt innehav i Skandia. Det 

bör dock tilläggas att ett fondbolags ägaransvarige i en tidningsartikel har uppgett att 

fondbolaget måste kunna sälja och köpa aktier i ett bolag oavsett om de befinner sig i 

en budsituation eller ej. I båda situationerna följde fond- och pensionsbolagen också 

sin policy att offentliggöra sina ställningstagande i buden och att de även tar ställning 

till buden, och utifrån det tar ett beslut där de antingen accepterar ett bud, eller 

förkastar budet. Det verkar dock vara viktigt för fond- och pensionsbolagen att de får 

tillräckligt betalt för sina aktier för att de ska sälja. Fond- och pensionsbolagen för 

dessutom en dialog med portföljbolagen om uppköp, det vill säga ett exempel på 

ägaraktivism via voice. 

 

4.8 Rösträttsdifferentiering 

4.8.1 Vad säger policy 

Grundinställningen bland de studerade fond- och pensionsbolagen som i sina policyer 

berör rösträttsdifferentiering, är att en aktie ska ge en röst. Andra AP-Fonden uppger 

därutöver i sin policy som är antagen 2007 att det trots allt inte är bra med för kraftiga 

och snabba förändringar. 
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Andra AP-Fonden är principiellt emot differentierad rösträtt, men anser 
att alltför snabba och kraftiga förändringar i olika aktiers röstvärde 
skulle kunna leda till oönskade effekter för svenskt näringsliv. Fonden 

kommer att rösta emot införande av rösträttsbegränsningar där sådana 
inte redan finns. Fonden är positiv till att minska skillnaderna i rösträtt 

mellan olika aktieslag. (Andra AP-fondens hemsida, Ägarpolicy) 
 

Däremot finns det fond- och pensionsbolag som till exempel Alecta och 

Länsförsäkringar som inte uppger hur de ställer sig till frågan i sin policy.  

 

4.8.2 Agerande för borttagande av rösträttsdifferentiering 

Ett exempel på fond- och pensionsbolagens agerande gällande rösträttsdifferentiering 

inträffade då bland andra Nordea Fonder och Andra AP-fonden röstade emot ett 

förslag om en utdelning av samtliga aktier i Securitas två dotterbolag till aktieägarna 

på en extrastämma i september 2006. De yttrade sig om att de var positiva till 

utdelningen men att såväl A- som B-aktieägare borde tilldelas samma aktieslag i de 

utdelade bolagen. Däremot uttryckte bland andra Swedbank Robur Fonder sitt stöd för 

förslaget. (Securitas hemsida, stämmoprotokoll 2006-09-25) 

 

Rösträttsdifferentierade aktier fick även stor uppmärksamhet vid Electrolux 

avknoppning av Husqvarna. Styrelsen i Electrolux ville att rösträtten skulle se likadan 

ut i Husqvarna som den gör i Electrolux där A-aktien, som det finns 3 procent av, ger 

tio gånger fler röster än en B-aktie. I början av april 2006 gav Andra AP-fonden ett 

nytt förslag där röstdifferentieringen skulle slopas helt och hållet för aktierna i 

Husqvarna. Rosén menade att Andra AP-fonden inte hade tagit ställning om de inte 

trott att en förändring vore möjlig. (Svensson, K, 2006-04-21) VD:n för fonden, Eva 

Halvarsson, uttalade sig om att de också tittade på om det fanns möjligheter att gå 

vidare juridiskt om förslaget inte gick igenom på stämman (Wahlin, E. 2006-04-25). 

Efter Andra AP-fondens förslag kom Investor med ett ytterligare förslag. De ville öka 

andelen A-aktier från 3 procent till 25 procent efter utdelningen av Husqvarna. Då 

uttryckte sig både SEB Fonder och SHB/SPP positivt. Björn Lind på SEB Fonder 

ansåg spontant att: 
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kanske det här är ett bra kompromissförslag för att balansera olika 
intressen och ansåg vidare att i grund och botten är vi för lika röster för 

alla aktier, men man får ta förändringarna i små steg. (Svensson K, 2006-
04-21) 

 

Andra AP-fonden drog tillbaka sitt förslag några timmar innan stämman. Anledningen 

var dels att Investor lovat se över aktiekonstruktionen i Husqvarna och dels att om 

inte styrelsens utdelningsbeslut följdes riskerade Electrolux en skattesmäll i USA på 

nästan fyra miljarder kronor. Artikelförfattaren antyder dock att det inte var första 

gången som Andra AP-fonden svängde och de kritiserades även efteråt av Forsgårdh 

från Aktiespararna. (Wahlin, E. 2006-04-25; Almroth, L., 2006-04-24) På stämman 

beslutades det om en utdelning av Husqvarna med en oförändrad aktiestruktur. Flera 

av de stora institutionerna röstade för förslaget. SEB Fonder lade ner sin röst eftersom 

de enligt Björn Lind ville tydliggöra att de strävar efter att alla aktier ska ha samma 

röststyrka men samtidigt ville de inte äventyra en i grunden positiv uppdelning. 

(Almroth, L., 2006-04-24) Cervenka berömde Andra AP-fonden för att de gjorde det 

riktiga när de påpekade att Husqvarna inte skulle ha samma snedställda struktur som 

Electrolux har gällande kapital och röster. Han ansåg även att om institutionerna 

menade allvar med att en aktie ska ge en röst borde de kräva reform även i Electrolux 

och inte bara i Husqvarna. Vidare resonerade Cervenka att det skulle bli svårt för 

Investor att försvara varför de kan minska lite av sin makt i ett bolag men inte i ett 

annat och uttryckte det som att bara för fonderna att rulla in bollen, med andra ord. 

(Cervenka, A. 2006-05-04)  

 

Fond- och pensionsbolagen har lite olika uppfattningar kring rösträttsdifferentiering 

när vi intervjuar dem. Alectas representant uppger till exempel att de inte har något 

emot A- och B-aktier och arbetar inte för att ta bort skillnaden, däremot arbetar de inte 

för att det ska införas i nya bolag49 och respondenterna från Länsförsäkringar och 

Andra AP-fonden uttrycker sig liknande men de är mer för att aktivt få bort 

skillnaderna även om de är medvetna om att det inte går att tvinga bort50. De flesta av 

representanterna från fond- och pensionsbolagen uppger att de principiellt är emot 

rösträttsskillnader, men de ser inte avskaffandet av rösträttskillnader som en 

                                                 
49 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
50 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007 och Claes 

Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
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huvudfråga. Respondenterna på fond- och pensionsbolagen uppger också att aktier 

med olika rösträtt ska kompenseras om rösträttsskillnaden tas bort. 

 

4.8.3 Utvärdering 

Evans (2004) undersökning visar att flera kontinentala pensionsfonder har gått 

samman för att få bort olika röststarka aktier. Exemplet med Husqvarnas avknoppning 

från Electrolux är ett exempel i Sverige då ett fond- eller pensionsbolag aktivt 

försökte förändra rösträttsdifferentieringen. De drog dock tillbaka sitt förslag när en 

annan ägare uttryckte sig positivt till att se över aktiekonstruktionen vid ett senare 

tillfälle samtidigt som det givna förslaget skulle innebära stora kostnader för bolaget. 

Genom att ge ett nytt förslag till stämman visade Andra AP-fonden på ett tydligt 

agerande genom ägaraktivism via voice. Denna händelse var dock inte lika radikal 

som i Evans (2004) exempel, men det indikerar på att fond- och pensionsbolag kan 

förändra rösträttsdifferentiering i ett bolag. När nya bolag ska börsintroduceras efter-

strävar fond- och pensionsbolagen att en aktie ska motsvara en röst, men generellt sett 

arbetar de inte aktivt för att avskaffa skillnaderna i redan befintliga bolag. Dock har 

vissa fond- och pensionsbolag röstat emot ett införande. Det finns journalister som 

menar att efter förändringen av aktiestrukturen i Husqvarna skulle det också finnas 

möjlighet att förändra rösträtträttsdifferentieringen även i andra bolag men det är inget 

som vi har sett hittills. Exemplet med Husqvarna och det faktum att vissa fond- och 

pensionsbolag röstade emot aktier med olika röstetal i Securitas visar att fond- och 

pensionsbolagen i vissa fall lever upp till sin policy att de principiellt är för att en 

aktie ska innebära en röst, men ibland måste hänsyn tas till andra faktorer som 

påverkar portföljbolaget. De flesta representanterna från fond- och pensionsbolagen 

nämner dock att denna fråga inte är prioriterad.  

 

4.9 Etik och miljö 

4.9.1 Vad säger policy 

 

Bolagen skall hantera såväl de risker som de möjligheter som förknippas 
med ett miljömässigt och etiskt ansvarstagande för att långsiktigt vara 
konkurrenskraftiga. Styrelsen skall inta ett ansvarsfullt förhållningssätt i 
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etiska frågor och arbeta aktivt med de miljö- och etikfrågor som är 
relevanta för bolaget, såsom frågor om miljö och uthållig utveckling, 

hälsa och säkerhet, affärsetiska frågor samt jämställdhet. (Skandia Livs 
hemsida, Ägarpolicy) 

 

Generellt sett berör alla fond- och pensionsbolagen både etik och miljö i sina 

ägarpolicyer och i vissa policyer nämns vilka lagar och internationella konventioner 

de vill att portföljbolagen ska respektera, till exempel FN:s Global Compact och 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag.  

 

Länsförsäkringar avstår från att vara ägare i sådana företag som bryter 

mot internationella konventioner och överenskommelser som Sverige 
ingått. (Länsförsäkringars hemsida, Ägarpolicy) 
 

4.9.2 Agerande kring miljö- och etikfrågor 

På de stämmor för vilka vi har läst protokollen finns inga hänvisningar till att 

diskussioner kring miljö och etik har förts. Vi har inte heller läst några tidningsartiklar 

som behandlar detta. Brufer menar att bortsett från ekonomiska aspekter så är Alectas 

ansvar att förvalta kapital, men att det inte går att bortse från att de är stora ägare, 

vilket medför att inslag som att bolag ska följa etik- och miljöpolicyer samt följa de 

lagar och regler som finns medföljer. Han menar också att det trots allt är Alecta som 

lånar ut sina pengar och sitt varumärke när de placerar i bolag och då är det viktigt att 

portföljbolagen sköter sig. 

 

Om vi skulle placera i ett bolag som gör brottsliga handlingar då skulle vi 

inte heller framstå i särskilt bra dager. Så i det perspektivet kan jag säga, 
har vi på grund av vår storlek ett visst ansvar. Men vi har ingen egen 
agenda liksom att vi ska bygga upp världen *skratt* höll jag på att säga.51 

 

Ahrel förklarar att tanken med miljö- och etik är att portföljbolagen ska följa de 

förordningar och lagar som finns. Om de inte sköter sig inom dessa områden så 

investerar Länsförsäkringar inte i dessa bolag, men det är förvaltarna som sköter 

detta.52 Lindell uttrycker det som: 

 

                                                 
51 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
52 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
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generellt om vi är missnöjda med exempelvis en etikfråga då är det mer så 
att vi tar ansvar genom att föra dialog och få en förändring till stånd. Vi 

säljer inte bara rakt av för att nånting dyker upp som kanske är lite 
jobbigt i media. Utan vi försöker i första hand påverka bolaget.53 

 

Rosén berättar att AP-fonderna har något som heter etiska rådet. Där kan frågor dyka 

upp som Andra AP-fonden vill rösta i. Han ger exemplet att frågan kan beröra ett 

företag i tredje världen som ska ha en policy vad gäller ”work ethics”. Andra AP-

fonden har även ett program som följer upp portföljbolagens etik och miljöpolicy.  

 

Vi har en… ja, en modell där vi så att säga placerar in dom här 

portföljbolagen på var dom finns nånstans helt enkelt och med hjälp av 
den så kartlägger vi dom hur dom motsvarar våra krav och sådär. 

 

Rosén menar också att om man inte gör något åt problemen i portföljbolagen nu så får 

man handskas med dem om fem, tio eller tjugofem år istället54. 

 

Ek är lite skeptisk till att policyer utökades med miljö och etik. Vissa företag kanske 

får in en liten del av sin omsättning genom försäljning av varor som kan användas till 

kanoner eller liknande. Frågan är var gränsen ska dras. Miljö- och etikfrågor blir 

därför väldigt svåra att hantera. Det är svårt för förvaltare att få fram uppgifter om etik 

och miljö när många portföljbolag inte presenterar sådana uppgifter.55 

 

4.9.3 Utvärdering 

Johnson och Greening (1999) menar att investerare inte enbart har ett rent ekonomiskt 

intresse, utan att de även är intresserade av portföljbolagens långsiktiga arbete, där det 

ingår att bete sig ansvarsfullt gentemot den miljö och det samhälle där portföljbolagen 

verkar. Bengtsson (2005) menar även att stora institutionella investerare måste ta 

hänsyn till sociala aspekter och att investerarna uppfattar att de har ett ansvar 

gentemot den finansiella marknaden som helhet. Detta bekräftas av respondenterna i 

fond- och pensionsbolagen som uppger att deras huvudmål är att uppnå god 

avkastning för sina andelsägare men att hänsyn även måste tas till frågor kring 

exempelvis etik och miljö. Det skulle annars kunna slå tillbaka på fond- och 

                                                 
53 Peter Lindell ägarstyrningsansvarig AMF Pension, telefonintervju den 11 maj 2007. 
54 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
55 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 maj 2007. 
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pensionsbolagen om de skulle handla på ett sätt som uppfattas som felaktigt av 

allmänheten. Detta handlande kan även förklaras av legitimitetsteorin, som handlar 

om att organisationer ständigt försöker se till att verka inom de normer och gränser 

som finns i det samhälle där de verkar (Deegan & Unerman, 2006). Respondenterna 

från fond- och pensionsbolagen resonerar även kring att de försöker föra en dialog och 

på så sätt lösa de problem som uppkommer gällande frågor kring etik och miljö i 

portföljbolagen och inte sälja innehavet direkt. Det vill säga att de hellre utövar 

ägaraktivism via voice än genom exit. 

 

Att AP-fonderna använder ett etiskt råd som hanterar frågor kring investeringar i 

exempelvis tredje världen, kan jämföras med en artikel i Corporate Governance: An 

International Review där det anges att ett sätt att hindra eller uppmuntra förvaltare och 

analytiker till köp av vissa bolag är att ge dem listor med information om dessa bolags 

etiska beteende (Editorial: Corporate Governance, Institutional Investors and Socially 

Responsible Investment, 2002). 

 

Det är enligt vår åsikt svårt att bedöma huruvida fond- och pensionsbolagen följer sina 

policyer i varje bolag med tanke på att det inte alltid framkommer om ett bolag bryter 

mot etiska principer samtidigt som det finns en gråskala i vad som är etiskt och vad 

som inte är det. Därmed är det en bedömningsfråga om de följer sina policyer eller ej. 

Vi har dock inte märkt några tendenser till att fond- och pensionsbolagen investerar i 

bolag som inte följer de lagar och internationella konventioner som finns. Frågan har 

inte behandlats i media eller i protokoll kring de bolag vi har undersökt. Dock uppger 

de själva att de på olika sätt verkar för att god etik ska efterlevas i portföljbolagen, och 

följer, vad vi har upptäckt, sin policy om etik och miljö. 

 

4.10 Dialog och samverkan 

4.10.1 Vad säger ägarpolicy 

De flesta fond- och pensionsbolagen väljer att skriva att dialog ska föras med sina 

portföljbolag inför bolagsstämmor. Dessutom tas samverkan med övriga aktieägare 

upp: 
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Roburs ägarutövande ska i första hand ske inför och på bolagsstämmor, 
genom löpande dialog med styrelse och företagsledning (med beaktande 

av insiderlagstiftning), och, om så bedöms lämpligt, genom samverkan 
med övriga aktieägare. (Swedbank Roburs hemsida, Ägarpolicy) 

 

Fond- och pensionsbolagen uppger i hög grad i sina policyer vad de anser om sam-

verkan med andra ägare. En del uppger att de inte är med i en fast ägargruppering men 

överlag ses samverkan som någonting positivt när det är lämpligt. Länsförsäkringar 

uppger att de aktivt bör söka allianser eller stödja grupperingar som delar deras egna 

uppfattningar då de oftast inte har så stor andel i varje bolag. 

 

4.10.2 Kontinuerlig dialog med portföljbolagen 

I en tidningsartikel förespråkade Sarah McPhee, AMF Pension, en dialog med 

portföljbolagen, vilket är ett diskret utbyte av uppfattningar och information mellan 

ägare och styrelse och ledning (Gripenberg, P. 2006-11-12). Ibland förs dialoger 

enskilt och ibland tillsammans i grupp med företagen. Ett exempel på att dialoger förs 

i grupp var när Volvos ordförande och VD träffade de största svenska institutionella 

investerarna för att diskutera läget den 21 december 2005. Representanter för de åtta 

största svenska aktieägarna, som tillsammans äger cirka 20 procent, var där. Ingen 

ville berätta vad som sades men ägaransvarige för AMF Pension bekräftade att de för 

kontinuerliga samtal om kapitalstrukturen. Nachemson-Ekwall menade i sin artikel att 

det fanns en enad bild bland institutionerna att de inte ska bråka publikt eftersom det 

skulle försämra dialogen med styrelsen och ordföranden. (Nachemson-Ekwall, S., 

2006-03-30) 

 

De svenska studerade fond- och pensionsbolagen är överens om att det förs en dialog 

med portföljbolaget som uppfattas som viktig, samt att det i flesta fall är 

styrelseordförande som kontakten tas med, men det kan bero på frågan i sig. Brufer 

hävdar att det främst är de största ägarna som för närmare dialoger med 

portföljbolagen om avgörande frågor än vad mindre ägare gör. Samtidigt påpekar han 

att de är måna om att ta ansvar och vara en samtalspartner med styrelsen i dessa 

avgörande frågor, till exempel vid budsituationer då det behövs en utökad dialog. 

Dock är det inte så vanligt att sådana situationer uppkommer.56 Nisell menar att 

                                                 
56 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
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Swedbank Robur Fonder för en löpande kontakt med portföljbolagen och styrelserna 

och att den kontakten både initieras av Swedbank Robur Fonder och portfölj-

bolagen57. Länsförsäkringar använder sig av anlitade förvaltare som sköter kontakten 

med portföljbolagen då kapitalförvaltningen sköts av andra aktörer enligt Ahrel. Men 

om det är något som inte stämmer i portföljbolagen tar Ahrel, i form av ägaransvarig, 

själv kontakt med bolagen.58 Rosén menar att så mycket aktivism inte utövas på 

bolagsstämmorna utan den största påverkan på portföljbolagen sker genom 

diskussioner med styrelsen59. Dialogerna som förs kan bland annat handla om 

kapitalstrukturfrågor, strategier, budsituationer, incitamentsprogram eller etik och 

miljö. De studerade fond- och pensionsbolagen är ense om att det förs dialoger med 

portföljbolagen, samt att, som tidigare nämnts i avsnittet med bolagsstämmor, är det 

något som har brustit i dialogen om de tvingas rösta nej på stämman. 

 

Även övriga respondenter bekräftar att en dialog förs. Sundewall menar att 

institutionella investerare träffar företagsledningen vid kvartalsrapporter och andra 

investerarmöten. Styrelseordföranden kan undantagsvis träffa institutionella invest-

erare vid speciella tillfällen, men aldrig under en så kallad ”tyst period”60. Sundewall 

hävdar vidare att diskussioner förs med institutionella investerare, antingen enskilt 

eller med flera samtidigt. Men det beror på vilka frågor det handlar om.61 Enligt 

Reinius har ”tunga” fonder fört strategiska dialoger kontinuerligt med vissa stora 

portföljbolag. Reinius tror att en etablerad ägarkrets har utövat en ihärdig kommu-

nikation under ett antal år med till exempel Volvo, Skandia och Swedish Match, och 

hon menar att den säkert ofta varit ganska konstruktiv. Vidare menar Reinius att det 

inte gäller alla fond- och pensionsbolag och att det därmed är uppdelat.62 Även Annell 

bekräftar att det förekommer att det förs en dialog, men främst via valberedningen. 

Hon ger som exempel JM som nästan bara har institutioner som ägare, där berörs 

frågor kring styrelsearbete och styrelsens utvärdering.63 Ek håller med om att en 

dialog förs, men är mer kritisk till denna dialog: 

                                                 
57 Åsa Nisell ägarstyrningsansvarig Swedbank Robur Fonder, telefonintervju den 7 maj 2007. 
58 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
59 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
60 Tid innan kvartalsrapporter publiceras då bolaget inte har kontakt med aktörer på värdepappers-

marknaden eller media. 
61 Caroline Sundewall styrelseproffs, e-postintervju den 11 maj 2007. 
62 Ulla Reinius civilekonom, tidigare styrelseledamot och journalist, telefonintervju den 25 april 2007. 
63 Elisabet Annell styrelseproffs, telefonintervju den 11 maj 2007. 
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före bolagsstämmorna är alla känsliga frågor diskuterade med just dom 
här fondförvaltarna. För att VD bjuder in individuellt, inte i grupp, för att 
det är farligt, utan individuellt, bjuder han in dem och har en genomgång 

på en halvtimme, en timme. Och det gäller incitamentsprogram eller 
andra saker, så att där har man redan fått ett ja, man lägger inte fram 

förslag, om man har fått ett godkännande från storägarna. Därmed finns 
det ingen som opponerar sig.64 

 

4.10.3 Sämre dialog om olika åsikter? 

Rosén menar att Andra AP-fonden måste vara väl påläst och ha gjort en bra analys om 

fonden ska motsätta sig en styrelses åsikter i ett portföljbolag. Dessutom krävs det att 

Andra AP-fonden agerar rätt så tufft då det oftast är så att styrelsen inte vill bli 

motsagd. Vidare menar Rosén att deras analytiker har varit oroliga för att fonden 

skulle få ett sämre förhållande till portföljbolagen där fonden motsatt sig styrelsens 

åsikter men att effekten snarare blivit tvärtom. Rosén menar att dessa portföljbolag 

inser att: 

 

dom här är så krångliga så dom måste vi informera lite extra.65 

 

Även de andra fond- och pensionsbolagens respondenter anser att informations-

kanalen inte försämras eller helt skärs av om de skulle motsätta sig styrelsen. 

Sundewall menar att alla ägares synpunkter är intressanta om dessa är relevanta och 

genomtänkta.66 Reinius håller med och menar dessutom att det är en fördel för 

styrelsen att ha med sig tillräckligt många ägare om det skulle hända någonting, 

eftersom om det funnits en bra dialog sedan tidigare har man förhoppningsvis även 

med sig dem under de kriser som kan uppkomma.67 Däremot menar Ek att om fond- 

och pensionsbolag kritiserar VD eller styrelse kan informationskanalen till portfölj-

bolaget delvis försämras. Portföljbolaget kan i dessa situationer hänvisa till insider-

problematiken.68  

 

                                                 
64 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
65 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
66 Caroline Sundewall styrelseproffs, e-postintervju den 11 maj 2007. 
67 Ulla Reinius civilekonom, tidigare styrelseledamot och journalist, telefonintervju den 25 april 2007. 
68 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
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4.10.4 Samverkan med andra ägare 

Åtta svenska institutionella investerare gick 2001 samman för att ge ut Riktlinjer för 

information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag. (Swed-

bank Roburs hemsida, Riktlinjer för information till aktieägarna) Ett annat exempel på 

att fond- och pensionsbolagen samverkar är när Robur och Alecta tillsammans 

anlitade jurister för att bedöma om Skandia skulle kunna vinna en process mot Lars 

Ramqvist (Carlsson, B. 2005-04-08). Vid Old Mutuals bud på Skandia uttalade sig 

Rosén enligt följande: 

 

det finns ett väldigt stort värde i att agera samordnat, men det finns inget 
egenvärde i att institutionerna samarbetar för att vi är institutioner. Det 
viktigaste för oss är att det är en ägare som är beredd att driva samma 

agenda som vi. (Aronsson, C. & Carlbom, T., 2006-10-26) 
 

Enligt Rudman förekommer det diskussioner med andra ägare, särskilt då gemensamt 

intresse kan finnas69. Enligt Ahrel försöker Länsförsäkringar föra samtal med andra 

institutionella ägare då Länsförsäkringar är en förhållandevis liten ägare70. Rosén 

menar att:  

 

man kan säga att det finns en djungeltrumma mellan dom stora 
institutionella investerarna i Sverige. Ser jag nåt tokigt i nåt bolag då 

ringer jag till nån annan stor ägare i det bolaget och frågar, har ni kollat 
på det här? Och sen så brukar man komma överens om att det här måste 
vi ändra och då gör man det helt enkelt.71 

 

Även övriga respondenter från fond- och pensionsbolagen är inne på samma linje och 

uppger att det förekommer ett samarbete i till exempel frågor kring budsituationer och 

incitamentsprogram eller när man anser att det finns bättre förslag, men det behöver 

inte alltid ske med just andra institutionella ägare. Däremot poängterar de att det 

endast gäller i ägarstyrningsfrågor och inte kring investeringsfrågor då de är 

konkurrenter inom det området. 

 

Annell berättar att de institutionella investerarna ofta har samråd samt att det har blivit 

allt vanligare på senare tid. Hon ger som exempel att de stora institutionella ägarna 

                                                 
69 Peter Rudman chef för ägarstyrningsfrågor Nordea Fonder, telefonintervju 16 maj 2007. 
70 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
71 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
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samlades för att diskutera budet på Tradedoubler, men menar att det också kan 

inträffa i andra frågor. Hon menar vidare att det är ett sätt för dem att bli starkare och 

att det ofta inte är enkla frågor så det krävs någon att diskutera med för att besluta hur 

man ska ställa sig i frågan.72. 

 

4.10.5 Media 

Då vi har valt att använda tidningsartiklar i vår undersökning och att både Bengtsson 

(2005) och Hedlund et al (1985) angett att media är en möjlighet att utöva 

ägarstyrning har vi valt att även belysa detta. Representanter för fond och pensions-

bolag har bland annat skrivit en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter och varnat 

för att de svenska börsbolagen blir mindre värda på grund av att det i verkligheten 

bara krävs att två tredjedelar av aktieägarna ger sitt stöd för att ett uppköp ska 

godkännas. Därmed kan 90-procentsregeln kringgås enligt representanterna. Bland 

annat stod Andra AP-fonden, Alecta, AMF Pension, Robur och Skandia Liv bakom 

debattartikeln, vilket också visar på en samverkan med andra ägare. (Sparare kan 

förlora miljarder på grund av kryphål i lagen, 2006-11-26) 

 

Ahrel hävdar att Länsförsäkringar inte använder media som ett påtryckningsmedel 

men att det händer att representanter från Länsförsäkringar uttalar sig, men att detta 

mer sker som ett allmänt medel. I första hand ska direkt kontakt ske med portfölj-

bolagen.73 Brufer menar att Alecta förespråkar att dialoger förs direkt med styrelse 

och ledning istället för att dialogen förs via media. Enligt Brufer använder Alecta 

överhuvudtaget inte media som ett påtryckningsmedel men poängterar samtidigt att 

media ställer frågor.74 Enligt Rosén används media endast som ett medel för att 

påverka portföljbolagen om inga andra påtryckningsmedel har fungerat75. Även 

övriga representanter från fond- och pensionsbolagen är av åsikten att de inte 

använder media för att utöva påverkan än möjligtvis endast i undantagsfall. Dock 

uttrycker de sina ståndpunkter på journalisters frågor. 

 

                                                 
72 Elisabet Annell styrelseproffs, telefonintervju den 11 maj 2007. 
73 Claes Ahrel aktiestrateg och ägaransvarig Länsförsäkringar, telefonintervju den 3 maj 2007. 
74 Ramsay Brufer ansvarig för ägarfrågor Alecta, telefonintervju den 2 maj 2007. 
75 Carl Rosén chef för ägarstyrning Andra AP-fonden, telefonintervju den 27 april 2007. 
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Nachemson-Ekwall förklarar att media främst används av aktivistfonder som nästan 

har som affärsidé att prata med media, men menar att vanliga fonder kan ha glädje av 

att göra en viss typ av utspel av mer politisk karaktär, exempelvis då Tredje AP-

fonden inte gillade bonusprogrammet i Skandia. Nachemson-Ekwall menar att fond- 

och pensionsbolag inte använder media mer än som ett sätt påverka då de är på väg att 

misslyckas och när de inte kan stå emot längre.76 Reinius tror att fond- och 

pensionsbolagen använder media och ibland aktivt för att visa att de är engagerade 

som till exempel vid Skandiaskandalen. Annars agerar de mest i det tysta.77 Däremot 

upplever inte Ek att fond- och pensionsbolagen använder media för att kunna påverka 

och menar att de inte syns i media. 

 

Är man stor ägare och äger tre, fem, tio procent av ett bolag då är det 
mycket mer effektivt och söka upp styrelsens ordförande och säga ”jag 
tycker ni ska ändra er på den här punkten och är ni inte beredda att göra 

det ska vi tala med andra ägare och tvinga till det för vi kan byta ut dig 
som ordförande” och det är så dom gör va. Bakom kulisserna sker mycket 

mer än framför. 78.  
 

Nachemson-Ekwall hävdar att generellt sett har journalister fått det svårare att erhålla 

information från börsbolagen då de är styrda av börskontraktet. Detta medför enligt 

Nachemson-Ekwall att journalister ringer till fonderna eftersom de inte är börs-

noterade, och till slut läcker de information. Nachemson-Ekwall hävdar att: 

 

Vill du prata Volvo så ringer du inte till Leif Johansson utan du ringer till 
Fjärde AP-fonden va. 

 

Nachemson-Ekwall förklarar att det inte är specifikt för just det enskilda fond- och 

pensionsbolaget utan att vända sig till fond- och pensionsbolagen är ett sätt för 

journalister att få fram information om de börsnoterade bolagen.79 

 

4.10.6 Utvärdering 

Ägarstyrningschefen på en av Storbritanniens största institutioner hävdar i en intervju 

att de för en kontinuerlig dialog med styrelseordföranden, vilket har medfört att de har 

                                                 
76 Sophie Nachemson-Ekwall börskommentator, telefonintervju den 2 maj 2007. 
77 Ulla Reinius civilekonom, tidigare styrelseledamot och journalist, telefonintervju den 25 april 2007. 
78 Gunnar Ek chef för bolagsbevakningen Aktiespararna, telefonintervju den 28 april 2007. 
79 Sophie Nachemson-Ekwall börskommentator Dagens industri, telefonintervju den 2 maj 2007. 
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en närmare relation till företaget (Interview: The Role of Institutional Investors in 

Corporate Governance: the case of Standard Life Investments, 2000). Att det förs en 

dialog med styrelsen och företagsledningen är också något som våra studerade fond- 

och pensionsbolag uppger, men att det också förekommer att de för en dialog med 

företagsledningen. Det råder ingen tvekan om att det förekommer en dialog mellan 

portföljbolag och fond- och pensionsbolagen, eftersom både representanterna från 

fond- och pensionsbolagen och övriga respondenter bekräftar detta. Detta bekräftas 

även av att journalister istället för att direkt ta kontakt med portföljbolagen för att 

erhålla information om dessa, tar kontakt med fond- och pensionsbolagen. Genom att 

en dialog förs uppfyller fond- och pensionsbolagen sin policy. 

 

Generellt sett anser fond- och pensionsbolagen att kommunikationen med portfölj-

bolagen fungerar, vilket gör det naturligt att de inte uttalar sig på stämmorna eftersom 

de inför stämmorna har kommit överens med portföljbolagen. De institutionella 

ägarnas tillbakadragna agerande på bolagsstämmorna har kritiserats i media, men det 

kan vara ett bevis på att dialogen fungerar eftersom det sällan händer att de yttrar sig 

på stämmorna. Bengtsson (2005) menar att de institutionella investerarna ser dialogen 

som mer flexibel och mindre tidsödande än att rösta emot förslag under stämmorna. 

Detta är också något som vi har märkt då de betonar vikten av att föra en dialog med 

portföljbolaget. Dialogen ses som viktigare än att rösta på bolagsstämman då alla 

förslag bör vara diskuterade tidigare. Som vi nämnt i avsnittet om bolagsstämmor så 

ser fond- och pensionsbolagen ett nejröstande på stämman som ett misslyckande.  

 

Vi har funnit att dialogen är värdefull för både ägare och företaget eftersom det ges 

möjlighet att förtydliga och redogöra ståndpunkter i frågor gällande exempelvis 

strategi, incitamentsprogram eller uppköpserbjudande. Att institutionella investerare 

engagerar sig i strategifrågor stöds av bland andra Johnson & Greening (1999) och 

Hendry et al (2006). Tihanyi, Johnson, Hoskisson och Hitt (2003) som menar att 

inblandningen i strategifrågor har ökat. Vi har i vår undersökning uppmärksammat att 

fond- och pensionsbolagen genom dialogerna väljer att diskutera frågor som kommer 

upp i bolaget, till exempel incitamentsprogram och kapitalstruktur.  

 

Coffee (1991) menar att om institutionella investerare motsätter sig företagsledningen 

riskerar de i framtiden att förlora möjligheten att erhålla ”mjuk information”. Detta är 
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något som en av våra övriga respondenter har nämnt kan förekomma men det är inget 

som respondenterna på fond- och pensionsbolagen eller styrelseledamöterna in-

stämmer i. De motiverar detta med att om välgrundade argument för åsikterna 

framförs och parterna respekterar varandra medför det inte att informationskanalen 

blir försämrad om de motsätter sig exempelvis styrelse eller företagsledningen 

eftersom alla inte kan ha samma uppfattning. 

 

Fond- och pensionsbolagen för samtal med andra ägare, både med andra institu-

tionella ägare men också med övriga ägare för att utbyta information och handla 

kollektivt, dock inte i frågor gällande investeringsbeslut. Detta stöds av Hendry et al 

(2006) som menar att det förekommer att fondbolag för samtal med varandra och 

delar information istället för att konkurrera. I policyer står det även att när det är 

lämpligt att samverka med andra ägare ska fond- och pensionsbolagen göra det och 

det har vi sett flera exempel på att de gör, framförallt i att ställa krav om öppenhet för 

incitamentsprogram men också att de gått samman och skrivit debattartiklar. Därmed 

uppfyller de policy. Fond- och pensionsbolagen ser samverkan som ett alternativ i sin 

ägarstyrning vilket också enligt Hedlund et al (1985) är ett sätt att utöva voice, och 

enligt vårt resonemang är samverkan med andra ägare ett sätt att utöva ägaraktivism 

via voice. 

 

Bengtsson (2005) menar att uppmärksamma media är ett passivt medel för att utöva 

ägarstyrning. Bengtsson menar vidare att det verkar som att institutionella ägare som 

en del av sin övergång till ökad öppenhet och transpararens har kommit att delta mer i 

den allmänna debatten och utnyttjar ”spelet bakom gallerierna” mindre. Våra respon-

denter från fond- och pensionsbolagen menar att de för en omfattande dialog med 

representanter från portföljbolagen men däremot vill de inte utöva påtryckningar på 

bolag genom att sätta press genom media. Däremot svarar de på frågor och kan 

uttrycka sina ståndpunkter i media eller skriva debattartiklar, men det sker inte på 

bekostnad av dialogen. En del av de övriga respondenter håller delvis med, andra inte. 

I stort sett uppfattar våra övriga respondenter det som att media endast används som 

ett sätt att påverka då en skandal inträffat eller som en sista utväg. Vissa fond- och 

pensionsbolag ser kontakten med media som en absolut sista utväg men inte som det 

primära valet. 
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5 Ägarutövningen och överensstämmelsen med policy 

Syftet med uppsatsen är att beskriva fond- och pensionsbolags ägarutövning i portfölj-

bolagen för att kunna bidra till en vidareutveckling av teorin för ägaraktivitet samt att 

utvärdera hur ägarutövningen överensstämmer med ägarpolicy. 

 

Vi har i vår undersökning främst fokuserat på ägaraktivism voice. Ägaraktivism exit 

är en sida av ägarstyrningen i ett portföljbolag men fond- och pensionsbolagen har 

valt att inte nämna mycket om den möjligheten i policy. En anledning till detta anser 

vi skulle kunna vara att eftersom de fått utstå medial kritik för att inte ta ansvar vill de 

genom policyerna betona på vilket sätt de tar ett ansvar för portföljbolagen. Vi har 

inte heller valt att fokusera på ägarpassivism loyalty då vi menar att eftersom fond- 

och pensionsbolagen har inrättat ägarstyrningsenheter och anställt ägarstyrnings-

ansvariga är det ett sätt att visa att man inte vill vara passiv, i alla fall inte i alla bolag. 

Inte heller passivism nämns i någon hög grad i policy utan policy går ut på hur de 

genom voice utövar ägaraktivism. Vi menar dock att eftersom innehavet i vissa bolag 

är lågt och att det kanske i vissa fall finns en stark ägare lönar det sig kanske inte i 

dessa fall att påverka genom exit eller voice vilket medför att istället för att utöva 

ägaraktivism använder sig fond- och pensionsbolagen av ägarpassivism. Vi har inte 

fokuserat på detta i vår uppsats men det skulle kunna vara ett förslag till fortsatt 

forskning, att undersöka hur fond- och pensionsbolagens agerande gällande aktivism 

och passivism är beroende av innehavets storlek och portföljbolagets ägar-

konstruktion. 

 

Att i policy utgå från det som av samhället anses vara en bra ägarutövning är enligt 

oss ett sätt för fond- och pensionsbolagen att söka legitimitet. Eftersom policy främst 

syftar på ägaraktivism voice och inte de andra möjligheterna att påverka eller inte 

påverka har vi även valt att fokusera på denna aktivism i vår uppsats. Genom det sätt 

på vilket vi har lagt upp undersökningen har det varit svårt att bedöma exit och 

passivism. Det är dessutom svårt att bedöma när ett exit- eller entrybeteende sker på 

grund av att man vill påverka eller när det sker bara av ett ekonomiskt intresse. Dock 

har vi märkt vissa fall då aktivism via exit och entry har förekommit och då har vi valt 

att ta hänsyn till det då det är en del av ägarstyrningen. Vi kan däremot inte ta 
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ställning till i vilken omfattning i relation till varandra de olika aktivismdelarna 

förekommer. Detta skulle också kunna vara ett ämne för fortsatt forskning. 

 

Vi kommer i detta avslutande avsnitt sammanfatta det vi i tidigare avsnitt kommit 

fram till för att på så sätt besvara vårt syfte. Vi börjar med att sammanfatta 

slutsatserna av fond- och pensionsbolagens ägarutövning för att sedan koppla de det 

till den modell vi gav i 2.6 och slutligen sammanfattningsvis utvärdera fond- och 

pensionsbolagens agerande i enlighet med policy. 

 

5.1 Fond- och pensionsbolagens ägarutövning  

När fond- och pensionsbolagen engagerar sig i ägaraktivism via voice, vilka är de 

främsta aktiviteterna? 

 

En ägaraktivitet som ständigt återkommer i våra respondenters svar och som ses som 

det kanske viktigaste sättet att utöva ägarinflytande genom det vi kallar ägaraktivism 

voice är att föra en dialog med företagsledning och styrelse. Att föra en dialog är 

enligt Hedlund et al (1985) ett sätt att utöva voice och är alltså enligt våra definitioner 

ett sätt att utöva ägaraktivism genom voice. Genom att föra en dialog kan fond- och 

pensionsbolagen ge sina synpunkter på styrelsens och ledningens förslag och även 

försöka förändra förslagen till det de anser är bättre. Det förs en dialog i en mängd 

olika frågor såsom incitamentsprogram, uppköpserbjudanden, etik och miljö och 

kapitalstruktur. Att en dialog förs och fungerar mellan fond- och pensionsbolagen och 

portföljbolagen bekräftas av att journalister kontaktar fond- och pensionsbolagen för 

att få information om respektive portföljbolag istället för att kontakta bolaget direkt 

samt styrks av de styrelseledamöter och representanter från fond- och pensions-

bolagen vi intervjuat. Ingen av fond- och pensionsbolagens representanter uppger att 

ett motsättande av styrelsens eller företagsledningens förslag innebär ett försämrat 

informationsutbyte, vilket även bekräftas av de styrelserepresentanter vi intervjuat 

som menar att de är positiva till synpunkter från ägare om de är konkreta och bra 

genomtänkta. Detta överensstämmer inte med Coffees (1991) resonemang om att ett 

motsättande minskar tillgängligheten av ”mjuk information”. Anledningen till att 

resultaten skiljer sig åt skulle kunna bero på dels tidsaspekten men dels att Sverige är 

ett öppet land och där väldigt mycket information kan fås genom olika rapporter och 
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pressmeddelanden vilket gör att fond- och pensionsbolagens representanter redan vet 

mycket om bolaget och därmed kan komma med konstruktiva åsikter. Genom att de 

känner till hur bolaget presterar kan de tillföra bolaget något och därmed ses inte ett 

motsägande som något negativt varför det inte finns någon anledning att minska på 

informationsflödet. Bengtsson (2005) kom fram till att vikten av att rösta på 

bolagsstämmorna har minskat genom att dialogen har fått så stort utrymme och att 

dialogen står för en stor del av de institutionella investerarnas ägaraktivism. Detta har 

också vår undersökning visat. Fond- och pensionsbolagen är också överens om att ett 

röstande emot ett av styrelsens förslag på stämman ses som ett misslyckande av 

dialogen inför stämman. 

 

En annan viktig aktivitet inom ägaraktivism voice för fond- och pensionsbolagen är 

att delta i valberedningar. Bengtsson (2005) menar att ett sätt att utöva ägaraktivism är 

att delta i kommittéer. De undersökta fond- och pensionsbolagen deltar i stor 

utsträckning i valberedningar. Genom att de deltar i valberedningar har de möjlig-

heten att påverka styrelsens sammansättning och andra frågor som ligger på 

valberedningens mandat att föreslå, till exempel styrelsearvode eller ge förslag i andra 

frågor de vill påverka. Genom att påverka styrelsesammansättningen kan de också 

därigenom påverka portföljbolagets profil. Att delta i valberedningen ses som positivt 

bland de studerade fond- och pensionsbolagen på grund av att det ger möjlighet att 

påverka samt att det är en av de uppgifter de anser tillfaller en större ägare. Det finns 

också exempel på att fond- och pensionsbolag har köpt aktier för att få möjligheten att 

delta i valberedningen, då det oftast är de största ägarna som deltar i valberedningen. I 

valberedningen deltar också ofta portföljbolagets ordförande, vilket medför att de 

fond- och pensionsbolag som deltar i valberedningen också får en direkt kontakt med 

ordföranden och därmed kan fortsätta och fördjupa dialogen med portföljbolaget. 

Detta innebär att de fond- och pensionsbolag som deltar i valberedningen får större 

möjlighet att påverka än de som inte får delta, vilket medför att det blir stor skillnad 

mellan fond- och pensionsbolagen, vilka som har makt och ses som viktiga ägare och 

vilka som inte gör det. Att fond- och pensionsbolagen är positiva till att delta i 

valberedningar överensstämmer inte helt med det Bengtsson (2005) fann, då han 

menar att institutionella investerare deltar i valberedningar (eller nominerings-

kommittéer) men att de inte alltid är positiva till detta. En anledning till att fond- och 

pensionsbolagen är mer positivt inställda till att delta i valberedningar idag skulle 
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kunna bero på att Koden har införts sedan Bengtssons intervjuer. I Koden uppges 

vilka uppgifter som tillfaller valberedningen till exempel bedöma styrelsen och ge 

förslag på ledamöter men också att offentliggöra motiveringarna. Vi menar att genom 

att synas i valberedningen kan fond- och pensionsbolagen visa att de är aktiva i 

portföljbolagens ägarstyrning och på så sätt bemöta en del av den kritik de fått för att 

vara passiva ägare. 

 

En tredje aktivitet inom ägaraktivism voice som ofta används bland fond- och 

pensionsbolagen är samverkan med andra ägare. Att samverka med andra ägare är 

enligt Hedlund et al (1985) också ett sätt att utöva voice. Samverkan med andra ägare 

har i vår undersökning bland annat handlat om att skapa gemensamma riktlinjer för 

incitamentsprogram och att kontakta varandra när något behöver åtgärdas i ett 

portföljbolag. Däremot behöver inte samverkan ske med andra institutionella 

investerare utan kan också ske med andra typer av ägare som har liknande intressen. 

En anledning till att samverkan sker är att fond- och pensionsbolagen ofta inte ensamt 

har en tillräckligt stor andel för att kunna påverka utan det krävs ibland en större andel 

för att kunna påverka. Eftersom det ofta finns en storägare i portföljbolagen gäller det 

att kompromissa och komma fram till gemensamma lösningar men om fond- och 

pensionsbolagen har gått samman har de större möjlighet att få fram ett bättre förslag i 

enlighet med deras åsikter.  

 

En fjärde aktivitet inom ägaraktivism voice som används i stor utsträckning är 

deltagande och röstande på bolagsstämmor. Även detta är en del av Hedlund et als 

(1985) definition av voicebegreppet och ett sätt att utöva ägaraktivism genom 

Bengtssons (2005) resonemang. Fond- och pensionsbolagen anser att delta på bolags-

stämmor i sig är en viktig uppgift, men det ger inte samma möjlighet att påverka som 

andra aktiviteter. Att bedöma fond- och pensionsbolagens ägarutövning endast utifrån 

deltagandet och agerandet på stämmorna ger inte hela bilden då det förekommer andra 

aktiviteter inför och utöver stämmorna till exempel dialog. I vår undersökning har 

genom en respondent framkommit att fond- och pensionsbolagen har börjat yttra sig 

mer på stämmorna och vi har även uppfattat vissa yttrande genom att studera 

stämmoprotokollen. Dock kan vi inte genom att endast läsa ett års protokoll bedöma 

om det skett någon förändring genom åren. I de fall då det är omröstning röstar fond- 

och pensionsbolagen men oftast för ett beslut. Det händer att de röstar emot, främst 
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har det handlat om incitamentsprogram. Som vi tidigare nämnt är den generella bilden 

från fond- och pensionsbolagen dock att ett röstande emot på stämman är ett 

misslyckande av dialogen.  

 

Bengtsson (2005) menar att de institutionella investerarna har börjat förlita sig mindre 

på ”spelet bakom gallerierna”, det vill säga dialogerna, och engagerar sig mer i den 

allmänna debatten. Vi menar dock att våra resultat inte helt överensstämmer med detta 

då dialogen ses som det viktigaste sättet att utöva ägaraktivism genom voice. Fond- 

och pensionsbolagen uppger att de inte använder media som ett sätt att utöva 

påtryckning, men att de däremot svarar på frågor som journalister ställer och 

motiverar sina ställningstaganden. Detta bekräftas även av en verksam journalist som 

menar att fond- och pensionsbolagen bara använder media som en sista utväg. Det 

finns dock exempel på att fond- och pensionsbolagen har skrivit debattartiklar i en 

viss fråga, men då inte riktat till ett enskilt bolags ägarstyrning utan till samhället i 

stort. Därmed syns fond- och pensionsbolagen till viss del i media men det är enligt 

vår undersökning inte på bekostnad av en mindre tillit till dialogen. En del 

respondenter tar helt avstånd från media som ett sätt att påverka ett enskilt bolag 

medan andra medger att det kan ske som en sista utväg. Några anledningar till att våra 

resultat skiljer sig från Bengtssons kan vara att denne har intervjuat fler representanter 

från institutionella investerare än vad vi har gjort och att de dessutom har fått vara 

anonyma och förutom representanter från fond- och pensionsbolag, även repre-

sentanter från försäkringsbolag. Vi har dock till skillnad från Bengtsson även 

intervjuat journalister och andra aktörer vilket kan ha haft inverkan då dessa 

respondenter menar att media är mer en sista utväg och inte ett vanligt förekommande 

medel förutom vid skandaler.  

 

Därmed kan vi konstatera att dialogen med portföljbolagen, deltagande i val-

beredning, samverkan med andra ägare och deltagande och röstande på bolags-

stämmor är de viktigaste sätten att utöva ägaraktivism genom voice men dialogen 

sätts främst tillsammans med valberedningen. Media utnyttjas i vissa fall men är inte 

en primär ägaraktivitet. Det finns naturligtvis även andra möjligheter att utöva 

ägaraktivism voice, till exempel genom styrelserepresentation, men det är något som 

fond- och pensionsbolagen inte vill utnyttja i någon högre omfattning.  Att fond- och 

pensionsbolagen i stor utsträckning använder sig av ägaraktivism voice motsäger det 
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Hellman (2005) kom fram till i sin undersökning, att institutionella investerarnas 

organisation är konstruerad för exit, och inte för voice och därför utövas heller inte så 

mycket voice. Han kom fram till att endast de större institutionella investerarna har 

börjat engagera sig i portföljbolagens ägarutövning genom att till exempel delta i 

valberedningar (eller nomineringskommittéer). Vi har i vår undersökning kommit 

fram till att det inte bara är de stora fond- och pensionsbolagen som deltar i 

valberedningar och att valberedningar inte heller är enda sättet på vilket de utövar 

voice. Fond- och pensionsbolagen engagerar sig i portföljbolagen genom att sitta i 

valberedningar men de för också bland annat en löpande dialog med portföljbolagen 

och samverkar med andra ägare. Att vår undersökning motsäger det Hellman (2005) 

kom fram till, anser vi inte vara så anmärkningsvärt, då Hellmans resonemang bygger 

på den doktorsavhandling han publicerade 2000. Vi menar att tidsaspekten kan ha 

gjort att de institutionella investerarna har förändrat sin ägarutövning. Vad detta har 

berott på skulle kunna vara en fråga för fortsatt forskning men vi har upplevt att det 

bland annat skulle kunna bero på tryck från omgivningen att yttra sig på stämmor och 

att ta mer ansvar som ägare. 

 

Vi har i uppsatsen huvudsakligen fokuserat på den ägaraktivism som utförs genom 

voice men vi har även märkt att det förkommer ägaraktivism genom exit och entry. 

Däremot kan vi inte uttala oss om i vilken omfattning aktiviteterna förekommer i 

relation till varandra. Vi har i intervjuerna och i övrigt material funnit att om fond- 

och pensionsbolagen är missnöjda med portföljbolagen kan det hända att de säljer 

hela sitt innehav i portföljbolaget de är missnöjda med, det vill säga ett rent 

exitbeteende, till exempel då ett bolag sålde sina aktier i protest mot Old Mutuals 

agerande i budprocessen med Skandia, vilket motsvarar ägaraktivism genom exit. Vi 

har dock genom intervjuerna med fond- och pensionsbolagens representanter funnit 

att i de fall då fond- och pensionsbolagen bedömer att de har möjlighet att påverka 

och att kostnaderna inte överstiger nyttan väljer de att utöva voice. När det inte längre 

lönar sig att påverka eller då de inte ser någon möjlighet att få till stånd en förändring 

väljer de exit. Detta stämmer överens med Bengtssons (2005) tidigare forskning att 

exit är sista möjligheten då voice har misslyckats.  

 

Vi har också funnit att det motsatta till försäljning förekommer, att investerare köper 

aktier för att kunna påverka genom voice. Exempelvis köpte ett fond- och pensions-
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bolag aktier i ett portföljbolag genom kombinationen att de trodde på bolaget och att 

de ville få möjligheten att delta i valberedningen. Där skedde köpet både i form av en 

belöning eftersom de trodde att bolaget skulle kunna prestera bra i framtiden men 

också för att få möjligheten att agera genom voice. Ett annat exempel vi tagit upp är 

då en investerare köpte aktier för att kunna höja budet vid ett uppköpserbjudande, det 

vill säga dessa fond- och pensionsbolag använde sig av ägaraktivism entry.  

 

Det som dock är viktigt att poängtera är att det övergripande målet för fond- och 

pensionsbolagen är att skapa långsiktig avkastning för sina andelsägare, vilket medför 

att när ett annat placeringsalternativ kan antas ge högre avkastning till likvärdig risk 

kan försäljning ändå ske. Detsamma gäller för entrybeteendet. Därmed kan köp och 

försäljning ske både genom en positiv uppfattning av bolaget eller genom missnöje 

men också av rent ekonomiska skäl. En försäljning behöver inte bero på missnöje. 

Avkastningen för andelsägarna kommer i första hand, men fond- och pensionsbolagen 

tar också hänsyn till andra faktorer som till exempel etiska och sociala frågor.   

 

5.2 Konsekvenser 

Vilka konsekvenser leder våra resultat och slutsatser till? Med hänsyn till de slutsatser 

och agerande vi nämnt i tidigare avsnitt och den modell som beskrevs i 2.6 skulle vi 

vilja bygga ut modellen ytterligare med hur fond- och pensionsbolag utövar 

ägaraktivism via voice. 
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Som vi diskuterade i 2.6 ingår exit, entry och voice i ägaraktivism, och i ägar-

passivism ingår loyalty. Undersökningen har visat att de vanligaste sätten som fond- 

och pensionsbolagen använder ägaraktivismen voice på är genom dialog med 

portföljbolaget, samverkan med andra ägare, deltagande i valberedningen och att 

delta, yttra sig och rösta på bolagsstämmor. Denna mekanism för ägarutövningen är 

dock inte lika viktig som de tidigare nämnda aktiviteterna eftersom de flesta frågorna 

har diskuterats i dialogen innan stämman. Genom att delta i valberedningen ges 

möjligheten att fördjupa dialogen och samtidigt ge förslag till styrelseledamöter och 

andra frågor som påverkar företagets inriktning. Media är ett sätt att utöva ägar-

aktivism voice och skulle kunna vara med i modellen precis som andra aktiviteter men 

vi har valt att bara ta med dessa fyra då de enligt vår undersökning är de viktigaste 

sätten att utöva ägaraktivism voice. Genom att använda sig av dessa mekanismer kan 

fond- och pensionsbolagen påverka portföljbolagets övergripande frågor som kapital-

struktur, styrelsens sammansättning, rösträttsdifferentiering och de andra frågorna vi 
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diskuterat i uppsatsen och på så sätt styra inriktningen av portföljbolaget för att kunna 

ge bästa möjliga avkastning för sina andelsägare. Naturligtvis finns det också andra 

frågor som diskuteras och som kräver påverkan i varje enskilt portföljbolag. Detta 

resonemang kring aktivism, exit, voice och entry samt passivism och loyalty som 

bygger på vår undersöknings resultat sammanfattas i den modell för ägaraktivitet och 

ägarpassivitet, som vi tidigare visat och som är vårt bidrag till att beskriva fond- och 

pensionsbolagens ägarutövning. 

 

5.3 Överensstämmelse med ägarpolicy 

I policyer beskrivs hur fond- och pensionsbolagen ska utöva sitt ägande och vilka krav 

de har på sina portföljbolag. Vi har i vår undersökning kommit fram till att de i stor 

utsträckning följer sina policyer men det råder delade meningar om de alltid uppfyller 

policy. Fond- och pensionsbolagen går på stämmor och röstar när de har betydande 

innehav i så stor utsträckning som deras resurser tillåter, vilket är i enlighet med 

policy. Fond- och pensionsbolagen lever upp till sina policyer att utöva rösträtten 

eftersom de röstar för och emot förslagen på bolagsstämmorna i den utsträckning det 

förekommer röstning. Däremot yttrar de sig inte så ofta på stämmorna även om det 

framkommit att de har börjat yttra sig mer. När fond- och pensionsbolagen tillhör de 

större ägarna deltar de i valberedningarna vilket också överensstämmer med 

ägarpolicyer.  

 

Dock har fond- och pensionsbolagen fått utstå både positiv och negativ kritik för sitt 

valberedningsarbete gällande styrelsens sammansättning. I policyer står att de vill 

verka för en väl sammansatt styrelse, vilket de fått positiv kritik för i media. De 

institutionella investerarna har berömts för att ha sett till att styrelserna blivit bredare. 

Det står också i policy att de vill se en väl sammansatt styrelsen med hänsyn till kön 

och nationalitet. Där finns ännu en del att göra då andelen kvinnor i styrelsen inte är 

mer än knappt 20 procent och endast en styrelseledamot är invandrare. Samtliga 

respondenter på fond- och pensionsbolagen uppger dock att den ökade mångfalden i 

styrelserna inte får ske på bekostnad av den kompetens som behövs för uppdraget som 

styrelseledamot. Genom att fond- och pensionsbolagen deltar i valberedningar har de 

möjligheten att initialt påverka styrelsesammansättningen genom att ge förslag och 

argumentera för bra kandidater, men valberedningen består av flera olika ägare och 
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det slutliga beslutet fattas av stämman, vilket gör att fond- och pensionsbolagen inte 

ensamt står för valet, varför inte endast fond- och pensionsbolagen kan kritiseras eller 

prisas för styrelsesammansättningen. Alla fond- och pensionsbolag som i sina policyer 

skriver att tjänstemän från bolagen inte bör sitta i styrelserna följer också detta, 

respondenterna uppger också att det heller inte är lämpligt. Däremot sitter tjänstemän 

från ett av de studerade fond- och pensionsbolagen i portföljbolagens styrelser men 

frågan berörs inte i ägarpolicyn.  

 

Även kring ersättningar och incitamentsprogram råder det delade meningar om de 

studerade fond- och pensionsbolagen lyckats uppnå målen i sina policyer att 

ersättningarna ska vara skäliga och inte utmanade, samt att de ska vara marknads-

mässiga. Vad som är marknadsmässigt och skäligt är en subjektiv fråga vilket gör det 

svårt att bedöma huruvida fond- och pensionsbolagen uppnår sin policy. En 

respondent menar att om fond- och pensionsbolagen skulle gå emot vissa 

incitamentsprogram skulle de också gå emot sina egna höga program och förklarar 

därmed varför fond- och pensionsbolagen inte protesterar i så hög utsträckning som 

respondenten själv anser att de borde göra. Däremot beröms de institutionella 

investerarna i en tidningsartikel för att de har sett till att incitamentsprogrammen har 

blivit mer prestationsbaserade. Det finns också exempel på att de har röstat emot 

föreslagna program eller att de har uttryckt sin åsikt kring hur programmen är 

sammansatta på bolagsstämmorna. Därmed uppfyller fond- och pensionsbolagen sin 

policy då de uppfattar att incitamentssystemen är fel, däremot kanske de borde rösta 

emot fler förslag enligt vår tidigare respondents resonemang. Fond- och pensions-

bolagen uppfyller också sina policyer då de röstar för ett förslag om ett incitaments-

systemen som de anser är väl utformade.  

 

Även vid kapitalstrukturfrågan är det en bedömningsfråga hur fond- och pensions-

bolagen uppfyller sin ägarpolicy. Fond- och pensionsbolagen för diskussioner kring 

kapitalstrukturen vilket är i enlighet med policy men vilken kapitalstruktur som är 

bäst för bolaget är svårt att säga. Om fond- och pensionsbolagen driver en fråga, 

vilket vår undersökning visar att de gör, för att uppnå en kapitalstruktur som de anser 

är bra i portföljbolaget lever de upp till policy att portföljbolag ska ha en väl avvägd 

kapitalstruktur. En av våra övriga respondenter har dock uttryckt sitt ogillande över att 
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fond- och pensionsbolagen driver på för stora utdelningar som inte är bra för 

portföljbolagets framtida möjligheter att investera. 

 

Vid budsituationer följer fond- och pensionsbolagen sina ägarpolicyer att offentlig-

göra sina ställningstaganden i buden och att de tar ställning till buden för att kunna ta 

beslutet om budet ska förkastas eller accepteras. Däremot är det väldigt situations-

beroende om budet accepteras eller förkastas. I fallet med rösträttsdifferentiering är 

det svårt att säga om fond- och pensionsbolagen lever upp till sin policy, vid ett 

tillfälle gavs det nya förslag som var i enlighet med policy men som sedan drogs 

tillbaka med hänsyn till vad som var bäst för bolaget. Andra fond- och pensionsbolag 

röstade vid samma tillfälle emot sina principer när de blivit lovade av andra ägare att 

aktiekonstruktionen skulle ses över vid ett senare tillfälle. Efteråt framfördes åsikter i 

tidningsartiklar att fond- och pensionsbolagen borde fortsätta arbetet för att få bort 

rösträttsdifferentieringen i det ursprungliga bolaget men det är inget vi har sett. Vid ett 

senare tillfälle i ett annat bolag röstade däremot flera fond- och pensionsbolag emot 

ett förslag om rösträttsdifferentierade aktier i utdelade bolag. Därmed är det väldigt 

situationsberoende hur de agerar i fallet med rösträttsdifferentiering men fond- och 

pensionsbolagens representanter uppger att det inte är en prioriterad fråga. Även 

uppfyllandet kring miljö- och etikkraven är svåra att bedöma om fond- och 

pensionsbolagen uppfyller policy, men vi har inte sett att någon kritik uppkommit om 

att de investerar i bolag som inte uppfyller gällande lagstiftning eller konventioner. 

 

Fond- och pensionsbolagen för en löpande dialog med portföljbolagen under året men 

främst inför stämman, vilket är helt i enlighet med ägarpolicy och som också 

bekräftas av både journalister, styrelseledamöter och representanter från fond- och 

pensionsbolagen. Det finns även exempel på att fond- och pensionsbolagen samverkar 

med andra ägare i till exempel frågor kring incitamentsprogram eller debattartiklar, 

vilket även står angivet i policy att det ska ske då det bedöms vara lämpligt varpå de 

även uppfyller den delen av policy. 

 

Slutsatsen man kan dra av detta och det fond- och pensionsbolagen även är överens 

om är att det är väldigt situationsberoende hur de agerar. Exempelvis tas ställning vid 

varje uppköpserbjudande till det enskilda budet, och vid varje diskussion kring 

kapitalstrukturen är portföljbolagets situation avgörande för hur fond- och pensions-
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bolagen ställer sig till exempelvis utdelningar. I vissa fall spelar det heller ingen roll 

om de röstar för eller emot under en stämma eller om de går emot förslag i vissa delar 

i dialogen innan stämman när de inte själva eller tillsammans med andra institu-

tionella investerare tillhör storägarna. Storleken på fond- och pensionsbolagen i sig 

och storleken på deras innehav i portföljbolagen påverkar. Ett tydligt exempel på detta 

är då de största ägarna vanligtvis deltar i valberedningen, vilket gör att de som deltar 

får möjlighet att i större utsträckning påverka portföljbolaget än övriga ägare. När 

innehavet är stort i portföljbolaget ses de också som en starkare maktfaktor och har 

möjlighet att påverka genom dialog med styrelse och företagsledning inför 

bolagsstämmorna. Respondenterna från fond- och pensionsbolagen uppger själva att 

de får kompromissa med andra ägare för att kunna nå en lösning som är så 

överensstämmande som möjligt med de policyer de har, men som också är så bra som 

möjligt för portföljbolaget. Detta innebär att fond- och pensionsbolagen ibland får 

acceptera förslag som inte är helt i linje med den policy de har. Beslut tas i hänsyn till 

situationen och deras ägarandel och inte strikt i enlighet med policy. 
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 I 

Bilaga 1 Ägarpolicyer 

 Robur 

 

SHB/SPP Alecta AMF Pension Nordea 

Fonder 

SEB Fonder Skandia Liv Andra AP-

fonden 

Läns-

försäkringar 

Fastställd 7/10 2005. Ingen uppgift. 8/10 2004. December 2006. 19/9 2006. Antagen 12/2 

2003, reviderad 
22/2 2006. 

19/12 2005. Februari 2007. Ingen uppgift. 

Mål Placera för att ge 

god avkastning på 
lång sikt och 
aktivt och 
ansvarsfullt  utöva 

rättigheter och 
skyldigheter som 
följer med ägande.  

Handla i 

andelsägarnas 
gemensamma 
intresse. 

Säkerställa 

åtagandena 
gentemot de 
försäkrade och 
verka för högsta 

möjlig långsiktiga 
avkastning. 

Inom ramen för 

gällande 
lagstiftning och 
fondbestämmelser 
placera så god 

kapitaltillväxt och 
riskspridning 
uppnås.  

Ägarstyrning med 

utgångspunkt i 
andelsägarnas 
gemensamma 
intresse av god 

avkastning.  

Ge ökad av-

kastning till 
andelsägarna, kan 
ges genom 
ägarinflytande.  

Säkerställa 

åtaganden 
gentemot 
andelsägarna, 
uppnå så hög 

riskjusterad 
avkastning som 
möjligt.  

Bidra till 

värdeskapande i 
fonden. 

Skapa största 

möjliga värde i 
förvaltningen. 

Aktiv ägare Aktivt och 

ansvarsfullt  utöva 
de rättigheter och 
skyldigheter som 
följer med ägande.  

Utöva ägarroll där 

de är större ägare 
eller då det är 
väsentligt. 

Ägarinflytandet 

ska utnyttjas 
enbart för att nå 
målen. 

Målet gäller då de 

utövar det 
ägarinflytande 
som tillgångarna 
ger rätt  t ill.  

Fondbolaget ska 
uppträda så inger 
förtroende hos 

andelsägarna. 
Fondbolagets 
placeringsfilosofi 
baseras bla på 

koncentrerade 
portföljer vilket 
underlättar en 
nära dialog med 

styrelse och led-
ning i miljö- och 
etikfrågor.  

Som betydande 

ägare har de 
rättigheter och 
skyldigheter att 
agera i ägarfrågor. 

I huvudsak för 

svenska aktie-
marknadsbolag. 
Om ägaransvaret i 
konflikt med 

rollen som 
kapitalförvaltare, 
avstås från aktiv 

del i ägararbetet.  

Målen främjas av 

ett  aktivt och 
ansvarsfullt  
utövande av 
rättigheter och 

skyldigheter över 
tiden för ägande. 
Främst inriktas 

arbetet mot bolag 
där de är 1 av 5 
största ägarna. 

Förbättrar 

förutsättningar för 
en långsiktig 
avkastning. 
Genom aktivt 

ägande kan 
styrelser 
inspireras till 

förbättringar.  

Koncentrera 

engagemanget till 
begränsat antal 
frågor: fokusering 
på svenska företag 

och på frågor som 
är generellt  
viktiga. Har i 

normalfallet inte 
ambitionen att 
utöva aktivt ägar-
skap, men 

medveten om det 
aktiva ägandets 
betydelse. 
Ställnings-

taganden i 
specifika frågor 
hanteras 
vanligtvis av 

anlitade 
kapitalförvaltande 
organisationer.   

Deltagande 

vid bolags-

stämma 

Ägarutövande 

inför och på 
bolagsstämmor, 
viktigt att delta 

och utöva 
rösträtten. Om det 

Normalt delta där 

de är stora aktie-
ägare och i övrig 
när det bedöms 

väsentligt. Skall 
utöva rösträtt på 

Utövar ägarin-

flytande genom 
medverkan vid 
förberedande 

processer inför, 
deltagande på 

Bolagsstämma är 

viktigaste forum.  
Rösträtt utövas 

främst på bolags-
stämmor där 
fondbolagen 

representerar 
betydande aktie-

Delta och utöva 

rösträtt inför och 
på 
bolagsstämmor. 

Ambitionen att 
delta då fond-

Ingen uppgift Delta och utnyttja 

rösträtt samt i 
vissa fall även 
agera vid stämmor 

där fonden har be-
tydande innehav 

Uppträder på så 

många bolags-
stämmor som 
möjligt.  



 

 II 

 Robur 

 

SHB/SPP Alecta AMF Pension Nordea 

Fonder 

SEB Fonder Skandia Liv Andra AP-

fonden 

Läns-

försäkringar 

anses av mindre 
betydelse kan 
undantag göras. 

ett  sätt det verkar 
för långsiktig 
maximering av 
andelsvärdet i 

fonderna.  

bolagsstämmor 
och utövande av 
rösträtt. 

innehav. bolagen represen-
terar ett betydande 
ägande och/eller 
då innehaven är 

betydande för fon-
dens avkastning.  

Delta i 

valberedning/ 

nominerings-

kommitté 

Är mycket viktigt 

och deltar därför 
normalt. 

Ska verka för att 

en nominerings-
process 
genomförs inför 
tillsättning av 

styrelseledamöter.  

Är berett  att delta 

i bolag där de är 
bland de större 
ägarna 

Bör medverka om 

bland de största 
ägarna, även ge 
förslag om det är 
bland större ägare 

men ej i val-
beredningen.  

Ägarstyrning 

utövas bland 
annat genom 
medverkan. Kan 
delta utan att det 

hindrar handel av 
aktien. 

Aktiv i styrelse-

nomineringsarbete 
via eget 
deltagande eller 
medverkan vid val 

av deltagare i 
nominerings-
förfarandet.  

Deltar då 

aktieinnehavet 
motiverar detta 
om inget tungt 
vägande skäl i 

enskilt  fall talar 
mot detta.  

Har som princip 

att  medverka i 
valberedningar 
där fonden hör till 
de största ägarna. 

 

När så är aktuellt   

Valbered-

ningens 

principer 

Viktigt arbete. 

Bör anta 
instruktion för sitt 
arbete och 
dokumentera. 

Ordföranden 
redogör på 
årsstämman för 

nominerings-
processen 
Skall utgöras av 
största ägarna.  

Arbetet ska 
bedrivas så att  
ledamöterna 
endast i 

undantagsfall blir 
insiders.  

Kan bestå av 

företrädare från 
större aktieägare 
samt en eller flera 
representanter 

från bolagets 
styrelse. Om 
tydlig ägare 

saknas kan 
bolagsstämman 
utse nominerings-
kommitté 

Ingen uppgift  Processen bör 

vara öppen och 
tydlig. Fond-
bolaget stödjer att 
årsstämman 

besluter om 
förfarandet för 
valberedningens 

sammansättning. 
Det största ägarna 
bör vara 
representerade.  

Hög andel av 

aktieägandet bör 
vara representerat. 
Representanter 
från de största 

ägarna och 
bolagets styrelse.  
Ske på ett  tydligt 

och väl 
kommunicerat 
sätt , principer 
tydliggöras och 

arbetet inledas i 
god tid. Utser 
ordförande inom 
sig, ej bolagets 

ordförande.  

Hög andel av 

aktieägandet i 
bolaget bör vara 
representerat. 
Styrelsens 

ordförande kan 
direkt ta kontakt 
med de större 

ägarna för att 
delta eller det kan 
bildas på initiativ 
av huvudaktie-

ägare eller 
styrelsens ord-
förande. I de 
flesta fall kommer 

en av 
bolagsstämman 
vald valberedning 
vara lämplig. 

Bolagsstämman 

ska i normalfallet 
avstå från att utse 
ledamöter till val-
beredning men 

bör ange kriterier 
för hur 
ordföranden och 

ledamöter därtill 
skall utses.  

Ingen uppgift. 

 

Avsaknaden av 

nominerings-
kommitté 
försvårar 
utvärderingen av 

styrelseledamöter. 
Om nominerings-
kommitté ej 

utsetts bör 
ordföranden på 
bolagsstämman 
redogöra för 

styrelseförlagets 
hantering.  

Valbered-

ningens 

uppgifter 

Utvärdering av 
styrelse viktig 
komponent.  

I god tid före 
bolagsstämman 
bereda förslag till 
styrelsens 

sammansättning. 
Förslag till nya 
ledamöter skall 

motiveras.  

Ingen uppgift. Förslag till 
revisorer. 

Kollektiv ut-
värdering av 
styrelse och 
enskild 

utvärdering viktig. 
Presentera förslag 
på ledamöter, 

arvodering till 
dessa och i vissa 
fall även 
revisionsarvode.  

Utvärdering av 
styrelsearbetet ska 
ligga som grund 
för arbetet i val-

beredningen. Ska 
resultera i förlag 
och motivering till 

val av styrelse-
ledamöter, antal, 
förslag på arvode 
och eventuella er-

Godkänna val av 
revisor.  

Nominera styrelse 
och revisor. 
Strukturerad 
utvärdering av 

enskilda 
ledamöter och 
ordföranden bör 

eftersträvas. Bör 
lägga fast en 
konkret plan för 
hur öka andelen 

Bör föreslå 
ledamöter till 
styrelser., beakta 
varje företags 

speciella behov av 
kompetens och 
kontakter, söka ett 

brett  stöd för sina 
förslag hos aktie-
ägare. Bör även 
omfatta styrelsens 
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 Robur 

 

SHB/SPP Alecta AMF Pension Nordea 

Fonder 

SEB Fonder Skandia Liv Andra AP-

fonden 

Läns-

försäkringar 

Tillsättande av 
nominerings-
kommitté kan 
vara ändamåls-

enlig. 

sättningar för ut-
skottsarbete.  

kvinnor i 
styrelsen.  

arvode, 
utvärdering av 
incitaments- och 
optionsprogram.  

Styrelsens 

samman-

sättning 

Tjänstemän från 
Robur ska ej ingå, 

om det inte kan 
anses vara av 
fördel för andels-
ägarna. Viktigt 

med kompetens 
och erfarenhet, 
jämn köns-
fördelning ska 

eftersträvas. 
Styrelseledamot 
ska ha tillräckligt 
med tid, bör vara 

aktieägare. 
Allsidig 
sammansättning 

även om ålder och 
nationalitet. Bör 
bestå av 6-9 
ledamöter, inga 

suppleanter. 
T idigare vd bör ej 
ingå och inte vara 
ordförande.  

Ska verka för att 
varje bolag har en 

kompetent och 
effektiv styrelse 
bestående i 
huvudsak av 

externa ledamöter.  

Ledamöter bör 
vara aktieägare i 

bolaget, ägandet 
bör vara 
långsiktigt och de 
måste därför 

ålägga sig själv 
stor restriktivitet 
beträffande 
förändringar i 

innehavet.  

Fondbolagen skall 
i normalfallet ej 

föreslås. Ej för 
många, högst sju, 
olika 
kompetenser, 

rekryteras på 
sakliga grunder, 
inta en 
självständig 

ställning, 
tillräckligt med 
tid, ej suppleanter, 
ej vd, ej avgående 

vd som 
ordförande. Bör 
äga aktier.  

Bör vara formad 
utifrån specifika 

situationen. 
Beaktas ska: antal, 
kompetens, 
erfarenhet, ålder, 

kön, nationalitet, 
oberoende, leda-
motens tid.  Ej 
representant från 

fondbolaget. 
Representant från 
företaget förutom 
vd skall inte ingå, 

vd ej heller 
ordförande.  

Sammansatt så 
den rymmer 

erforderlig 
kompetens men 
hänsyn tagen till 
yrkeserfarenhet, 

nationalitet, kön 
och ålder. Viktigt 
styrelseledamoten 
kan avsätta till-

räckligt med tid. 
Ledamotens 
integritet är högst 
väsentlig. Mång-

fald som ger 
bredd vad gäller 
erfarenhet och 

kompetens.  
Bör ej normalt 
ingå: vd, men 
driver frågan 

endast vid 
nytillträdd vd, fd 
vd, ledande be-
fattningshavare, 

konsult, 
betydande kund 
eller leverantör, 
utöver fackliga 

företrädare ej 
t jänstemän, 
fondbolagets 
tjänstemän. 

Antalet ledamöter 
ska hållas lågt, 
suppleanter bör i 

normala fall ej 
utses. Ledamöter 
bör vara 
aktieägare.  

Ledamöter bör 
vara aktieägare i 

bolaget 

Inte för stor, 
ledamöter som ej 

är beroende. Ska 
tillvarata 
aktieägarnas 
intressen. 

T illräckligt med 
tid för ledamoten, 
bör äga aktier. Vd 
får ingå. Betonar 

vikten av ökad 
andel kvinnor, 
kommer beaktas 
då fonden deltar i 

nominerings-
arbetet. 
Fondbolagets 

representanter ska 
i princip inte vara 
med. Angeläget 
att  

rekryteringsbasen 
till styrelser 
breddas. 

Effektiviteten i 
styrelsearbetet är 

störst om antalet 
ledamöter 
begränsas till 7 á 
9 stycken. 

Styrelsens 
förhållande till 
företaget och dess 
ledning skall 

kännetecknas av 
professionalism 
och öppenhet. 
Styrelsen ska 

företräda ägarna. 
Styrelseledamöter 
bör vara 

aktieägare. 
Ordförande bör 
väljas av 
bolagsstämman. 
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 Robur 

 

SHB/SPP Alecta AMF Pension Nordea 

Fonder 

SEB Fonder Skandia Liv Andra AP-

fonden 

Läns-

försäkringar 

Förslag till 

arvode  

till styrelse  

Bolagsstämman 
fattar beslut, i 
undantagsfall av 
någon annan.  

Ingen uppgift. Positivt med fast 
del och även 
inslag av rörlig 
ersättning. 

Eventuell rörlig 
del ska vara 
skiljda från 

program som 
omfattar anställda 
i bolaget. 

Nivån skall vara 
marknadsmässiga 
och beakta kraven 
för ledamöters 

engagemang.  Bör 
ej kompletteras 
med konsult-

arvoden, en del 
kan vara knutet 
t ill närvaro. Får ej 
ingå i samma 

incitaments-
program som 
övriga. 
Ersättningar ska 

redovisas i ÅR. 

Beslutas av 
bolagsstämman. 
Överväganden 
rörande bolagets 

storlek, 
komplexitet, 
ledamöters 

kompetens och 
nedlagd tid samt 
möjligheter att 
rekrytera lämpliga 

ledamöterna ska 
beaktas. Ser 
positivt på att 
ledamöter är 

aktieägare, bör 
dock ej erhålla 
optioner.  

Fördelning av 
arvode ska spegla 
ordförandens 
större arbete än 

övriga ledamöters. 
Huvudprincipen 
är att  de ska vara 

fasta, tantiem kan 
ske. Arvodet ska 
vara marknads-
mässigt. In-

förandet av koden 
kan motivera 
successiv höjning.  

Ingen uppgift. Principiellt är 
fonden av 
uppfattningen att 
det ska finnas en 

tydlig koppling 
mellan förväntad 
arbetsinsats, 

bolagets storlek 
och komplexitet 
och kompensa-
tionen.  

Särskild vikt att 
företagsledning, 
styrelse och 
aktieägare har 

sammanfallande 
intressen. 

Ersättningar 

och 

incitaments-

program 

Positivt med väl 

avvägda 
aktierelaterade 
incitaments-

program. 

Ingen uppgift. Positivt med 

långsiktiga 
aktierelaterade 
incitaments-

program som 
sammanflätar 
ledningens 
intressen med 

ägarnas.  

Principerna 

beslutas av 
bolagsstämman. 

Positivt med väl 

avvägda 
aktierelaterade 
incitaments-

program som 
likställer 
ledningens 
intressen med 

aktieägarnas.  

Positivt inställda 

till incitaments-
progam som 
stimulerar till ökat 

engagemang och 
goda prestationer. 
Rätt utformade är 
de ett  bra 

instrument för att 
skapa ökat värde 
för aktieägarna.  

Positivt med väl 

avvägda 
aktierelaterade 
incitaments-

program  

Ger information 

om hur den ska 
vara strukturerad. 

Incitaments-

program bör 
tillämpas.  

Incitaments-

programs 

uppbyggnad 

Styrelsen ta fulla 

ansvaret. 
Utformas så det 
främjar ett 
långsiktigt ägande 

av aktier. 
Styrelsen ska ta 
tid. Bör beslutas 
på bolags-

stämman. Skall 
vara skäliga och ej 
utmanande. Ut-

fallet kopplas till 
tydlig mot-
prestation och 
kopplade till egna 

Ingen uppgift Viktigt att  den 

rörliga 
ersättningen 
utvärderas mot 
bakgrund av den 

totala kom-
pensationen.  

Skall vara 

marknadsmässig, 
följa årsstämmans 
riktlinjer, beslutas 
av styrelse och 

främja långsiktig-
het. Villkor kan 
bestämmas av 
ersättnings-

kommitté. Bör ha 
formen av en 
totalkostnadsram. 

Bör ej vara 
pensions-
grundande. Inga 
ersättningar bör 

Styrelsen bör fast-

ställa och kom-
municera policy 
för ersättningar, 
ge förslag till 

stämman som 
godkänner. Och 
årligen utvärdera. 
Styrelsen beslutar 

sedan inom ramen 
för principerna 
om det ej är av 

materiell 
betydelse för 
aktieägarna. Rätt 
utformade ett bra 

Följande ska 

beaktas: motiv-
eringarna genom-
tänkte och lättf-
örståliga, 

långsiktig 
ersättnings-
strategi, rimlig 
omfattning, tydlig 

och mätbar 
prestation, kopplat 
t ill lönsamhet och 

aktiens 
utveckling, 
skäliga kostnader, 
bör vara relativa, 

I görligaste mån 

tillse att  ägares 
och bolags-
lednings intressen 
inte är 

motstridiga. Ut-
fallet ska vara 
tydligt kopplat till 
egna bolagets 

utveckling i för-
hållande till jäm-
förbara bolag. 

Tydlig koppling 
mellan tilldelning 
och deltagandes 
bidrag till ut-

Bör ej kopplas till 

allmänna börsut-
vecklingen. 
Ställer sig 
generellt  bakom 

Aktiemarknads-
nämndens re-
kommendationer. 
Tydlig koppling 

mellan prestation 
och utfall. Rimlig-
het, tydlighet och 

mätbarhet vid 
individuell ut-
värdering. Rimlig 
balans mellan 

För ledningen får 

utfall dock ej 
göras beroende av 
den allmänna 
börsutvecklingen. 

Tak skall 
fastställas. 
Aktierelaterade 
program bör 

aldrig tillämpas 
utan de omfattade 
personer är 

aktieägare i en 
storleksordning 
nära relaterad till 
programmets 



 

 V 

 Robur 

 

SHB/SPP Alecta AMF Pension Nordea 

Fonder 

SEB Fonder Skandia Liv Andra AP-

fonden 

Läns-

försäkringar 

och jämförbara 
bolags utveckling. 
Omfatta vidare 
krets av anställda, 

öppet redovisas 
och utförlig 
information ges. 

Finns gemen-
samma riktlinjer.  

utbetalas efter 
avslutad an-
ställning. 
Avgångsvederlag 

ej vid egen 
uppsägning. 
Öppen redo-

visning. Aktie-
relaterade ska 
beslutas av 
stämman, vara 

marknadsmässiga 
och olika ut-
formade för olika 
nationella för-

hållanden. Ska 
vara: långsiktiga, 
ha tydlig koppling 
till prestation, ej 

för kort löptid, 
rimlig kostnad 
osv. Om option, 

rimlig balans.  

instrument, 
innebär bla 
exponering mot 
upp- och nedgång, 

tydlig koppling 
till prestation, 
långsiktigt 

ägande.  Kan 
resultera i aktier 
eller optioner. 
Aktier i onoterade 

bolag skall 
undvikas. För-
ordar att  aktier 
normal är en 

viktig komponent. 
Gemensamma 
riktlinjer.  

utvärdering av 
tidigare program 
skall finnas som 
underlag, styrelse 

ska inte omfattas 
av samma om 
ledning och ans-

tällda.  

vecklingen. 
Rörliga 
ersättningar ska 
ha tak och skall 

stå i rimlig 
proportion till den 
fasta lönen.  

aktier och 
optioner. 
Utvärdering av 
program ska ske. 

Kostnadsföras. 
Pensionsavtal 
premiebaserade 

och utgå från den 
fasta lönen. 

omfattning. 

Kapital-

struktur 

Aktivt eftersträva 
effektiv kapital-
struktur. Över-

skottslikviditet 
skall distribueras 
till aktieägare. 
Situationen 

bestämmer om 
utdelning, återköp 
eller inlösen. 
Tydlig motivering 

till vald politik.   

Ingen uppgift. Kapital som inte 
behövs för att 
bedriva verk-

samheten skall 
utskiftas, formen 
kan varierar men 
utdelning eller 

inlösen förordas i 
normalfallet. 
Återköp kan vara 
motiverat vid 

kursskillnader 
mellan aktieslag. 

Effektiv hantering 
av kapital. Om 
större utskiftning 

av kapital i första 
hand inlösen, i 
andra hand en-
gångsutdelning. 

Förslag till 
fullmakt för 
styrelse att göra 
återköp ska vara 

preciserade och 
motiverade. Stabil 
utdelningstillväxt 
eftersträvas.  

Underlag för 
beslut om 
strukturaffären 

bör meddelas i 
god tid.  

Arbeta aktivt för 
erhålla väl avvägd 
kapitalstruktur. 

Överstigande 
kapital bör åter-
föras till aktie-
ägarna. Samtliga 

aktieslag skall fritt 
kunna överlåtas.  

Positivt i syftet att 
uppnå en väl 
avvägd kapital-

struktur. 

Ingen uppgift. Viktigt med väl 
avvägd kapital-
struktur. Bättre 

dela ut om inte 
kapitlet behövs i 
rörelsen. 
Utdelning kan 

föredras framför 
återköp. Inlösen 
kan vara att före-
dra framför åter-

köp. Återköp om 
styrelsen kan göra 
troligt att bolaget 
är undervärderat. 

Bra kommunicera 
målsättning om 
kapitalstruktur 

genom att ut-
trycka utdelnings-
policy.  

Information om 
kapitalstruktur ska 
finnas med i 

kallelsen till 
stämman.  

Uppköps- Vid offentliga Ingen uppgift. Vid en bud- Ingen uppgift. Aktier bör Fondbolagen tar Vid en bud- I en eventuell Ställningstagande 



 

 VI 

 Robur 

 

SHB/SPP Alecta AMF Pension Nordea 

Fonder 

SEB Fonder Skandia Liv Andra AP-

fonden 

Läns-

försäkringar 

erbjudande erbjudanden skall 
utgångspunkten 
vara att  alla ska 
erbjudas lik-

värdiga villkor.  

situation skall 
principen om lika-
behandling gälla. 

behandlas lika vid 
offentliga 
erbjudande om 
aktieförvärv.  

ställning och 
offentliggör. 
Följer noggrant att 
erbjudanden sker i 

enlighet med 
NBK:s 
rekommen-

dationer 

situation skall 
principen om lika-
behandling gälla.  

busituation ska i 
normalfallet inte 
göras någon 
skillnad på 

budpremie. 
Viktigt att  alltid 
kunna motivera 

bolagsstruktur. 
Styrelsen bör 
värdera om olika 
enheter kan till-

föra högre värde 
vid avyttring. 

i specifika frågor 
av denna (tex 
uppköp)  art är av 
affärsmässig natur 

och hanteras 
därför vanligtvis 
av de 

kapitalförvaltande 
organisationer 
som 
Länsförsäkringar 

valt  att anlita. 

Rösträtts-

differen-

tiering 

Utgångspunkten 
att  alla aktier bör 

ha samma 
röstvärde.  

Ingen uppgift. Även om olika 
rösträtt finns skall 

vid budgivning 
likabehandlig 
gälla. 

Ingen uppgift. Förordar att 
samtliga aktier har 

lika röstvärde. 

Grund-
inställningen är 1 

aktie - 1 röst. 

Även om olika 
rösträtt finns skall 

vid budgivning 
likabehandlig 
gälla.  

Principiellt emot 
differentierad 

rösträtt men 
alltför snabba och 
kraftiga 
förändringar kan 

leda till oönskade 
effekter. Kommer 
rösta emot 

införandet 
rösträtts-
begränsningar. 

Ingen uppgift. 

Etik och 

miljö 

Måste kunna han-

tera risker och 
möjligheter som 
förknippas med 
miljömässigt och 

etiskt ansvars-
tagande för att 
långsiktigt vara 
konkurrens-

kraftiga. 
Dokumenteras i 
uppförandekod 
och 

policydokument. 
Styrelsen ska inta 
ansvarsfullt  för-

hållningssätt, 
arbeta aktivt, se 
till att  policy följs 
och ge rättvisande 

Ingen uppgift. Väsentligt att bo-

lagen följer lokal 
lagstiftning. 
Genomtänkt 
hantering miljö-, 

etik och sociala 
frågor leder till 
långsiktiga 
fördelar för 

bolaget. Policys 
bör offentliggöras.  

Hänsyn till miljö 

och etik är en för-
utsättning för att 
bolag ska kunna 
drivas med lång-

siktiga intressen. 
Fondbolaget vill 
säkerställa att 
styrelse och 

ledning 
identifierar och 
proaktivt hanterar 
etiska och 

miljöfrågor i 
bolagen. Fond-
bolaget verkar för 

att  god miljö och 
etikhänsyn 
upprätthålls. 
Grundreglerna är 

God etik är en 

förutsättning för 
att  uppnå uthålligt 
god avkastning. 
God etik är efterl-

evnad av lagar, 
förordningar, rele-
vanta regelverk, 
internationella 

konventioner som 
Sverige under-
tecknat samt att 
verksamheten 

präglas av seriösa 
affärsmetoder. 
Styrelser bör 

arbeta aktivt med 
etiska frågor och 
fastställa policys 
och ansvara för 

Bör ha en miljö- 

och etikpolicy och 
bör ha en 
öppenhet i sin 
rapportering. 

Bolagen har eget 
ansvar för att 
verksamheten 
bedrivs i enlighet 

med denna 
utgångspunkt. 
Fondbolagen 
utgår från att 

bolagen följer 
lokal lagstiftning 
och internationella 

konventioner och 
överenskommelse
r. Om bolagen 
brutit  mot got etik 

Bolaget skall på 

ett  godtagbart sätt 
följa kraven i de 
internationella 
konventioner 

Sverige under-
tecknat. Skall 
hantera risker och 
möjligheter som 

förknippas med 
miljömässigt och 
etiskt ansvars-
tagande för att 

långsiktigt vara 
konkurrens-
kraftiga. Styrelsen 

bör tillse att  
information om 
hur arbetet 
bedrivs ges.  

God etik nöd-

vändighet för 
långsiktig god 
lönsamhet. 
Fondens ställning 

medför ett vidare 
särskilt  ansvar att 
verka för god etik. 
Följer bla FN och 

OECD:s riktlinjer. 
Vill ej investera i 
bolag som 
upprepat eller 

medvetet bryter 
mot god etik. 
Fonden skall gen-

om sitt  agerande 
som ägare: visa 
miljöhänsyn, pri-
oritera, invest-

Särskilt  ansvar på 

varje styrelse-
ledamot att tillse 
att  det enskilda 
företaget 

uppträder på ett 
som är förenligt 
med god etik. 
Fondbolaget 

avstår från att vara 
ägare i bolag som 
bryter mot inter-
nationella kon-

ventioner och 
överens-
kommelser som 

Sverige ingått.  



 

 VII 

 Robur 

 

SHB/SPP Alecta AMF Pension Nordea 

Fonder 

SEB Fonder Skandia Liv Andra AP-

fonden 

Läns-

försäkringar 

bild till 
aktieägarna.  

riktlinjer från FN, 
ILO och OECD. 
Fondbolaget 
avstår från 

investeringar i 
bolag förknippas 
med brott mot 

dessa principer.  

t illämpningen, 
uppföljningen, 
kontroller och 
redovisningen. 

undersöks sak-
förhållandena och 
eventuella korri-
geringar. Om ej 

önskvärt resultat 
avyttras bolaget, 
om det gagnar 

andelsägarna.  

eringar i bolag 
som aktiv arbetar 
med miljöfrågor, 
inte placera i lag-

överträdande 
bolag, verka för 
upprättande av 

miljöpolicy, 
miljöredovisning.   

Dialog Löpande dialog 
med styrelse och 

ledning och om 
det bedöms 
lämpligt, 
samverkan med 

övriga.  

Skall löpande 
följa utvecklingen 

i de bolag om 
ingår i fondernas 
aktieportföljer, bla 
genom direkta 

kontakter med 
respektive bolag. 

Ingen uppgift.  Styrelse och 
ledning är viktiga 

kontakter. Mål-
sättning är att 
genom analys och 
dialog försöka 

verka för så bra 
lösningar som 
möjligt för varje 
enskilt  bolag.  

 

Ingen uppgift. Löpande ha 
kontakt med före-

trädare för de 
bolag där 
Fondbolagen har 
ett  större ägar-

intresse. 
 

Ägarutövande 
sker bland annat 

genom löpande 
dialog med 
styrelse och 
ledning.  

 

I grunden ligger 
analys, täcker 

tiotal frågor. När 
ser behov av för-
ändring, strävar 
efter kontakt. Ser 

värde i 
fortlöpande 
dialog. Kontakten 
får inte riskera ge 

insider-
information.  

Kontakter mellan 
ägare och 

styrelser 
respektive 
företagsledningar 
ökar förståelsen 

för institutionella 
ägares agendor. 
Sådana kontakter 
utnyttjas därför. 

Deltar i det 
offentliga 
samtalet. 

Samverkan 

med  

andra ägare 

Ingen fast 
ägargruppering 
men ser 
samverkan som en 

aktivitet att nå 
målen 

Medlem i 
Fondbolagens 
förening, annars 
ingen uppgift.  

Medlem i 
Institutionella 
ägares förening, 
annars ingen 

uppgift 

Aktiviteten ska 
utgå från egna 
bedömningar men 
samarbete har 

förekommit. 

Utgör en viktig 
del av möjligheten 
till påverkar när så 
bedöms lämpligt. 

Ingen fast 
ägargruppering 
men ser 
samverkan som en 

aktivitet att nå 
målen 

Ingen fast 
ägargruppering 
men avser i 
enskilda fall 

samverka 

Samverkan kan 
ske.  

För att  få 
inflytande bör 
aktivt söka, 
alternativt stödja 

allianser som 
delar egna upp-
fattningar, 
alternativt stödja. 

 



 

 VIII 

Bilaga 2 Sammanställning över protokoll fört vid bolagsstämmor 200680 
 

 
 

Justerar 
 

Styrelsearvode 
 

Val-
beredningens 
principer 

 

Styrelse till 
nästa stämma  

 

Fastställande av 
BR och RR 

 

Styrelsens 
förslag till vinst-
disposition  

 

Ansvarsfrihet 
för VD och 
styrelse 

 

Ändring av 
bolagsordning 

 

O lika 
ersättningar  

 

Ö vrigt 

Ericsson Skandia Liv.  Stämman 
godkände. 

Stämman utsåg. Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade 
enhälligt. 

Stämman 
godkände samt 
godkände 

principer. 

 

H&M AMF Pension 
och Nordea 
Fonder. 

Stämman beslöt. Stämman 
fastställde. 

Stämman utsåg. Stämman 
fastslår. 

Stämman 
fastslår. 

Stämman 
beviljar. 

Stämman beslöt 
enhälligt. 

  

Nordea Bank Robur. Stämman beslöt. Stämman 
fastställde. 

Stämman utsåg. Stämman 
fastslår. 

Stämman 
fastslår. 

Stämman 
beviljar. 

Stämman beslöt 
med 2/3 
majoritet. 

  

TeliaSonera Nordea Fonder. Stämman 

beslutade. 

 Stämman 

beslutade. 

Stämman 

fastslog. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beviljade. 

Stämman 

beslutade 
enhälligt. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman be-

slutade enhälligt 
om minskning av 
aktiekapital. 

Volvo Andra AP-

fonden och 
AMF Pension. 

Stämman beslöt. Årsstämman 

beslöt 
representanter. 

Stämman 

beslutade. 

Årsstämman 

fastställde. 

Årsstämman 

beslöt. 

Årsstämman 

beslöt. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt.  

SEB  Stämman beslöt 

med erforderlig 
majoritet. 

Stämman beslöt, 

SEB Fonder var 
med i 
framtagandet av 
förslag. 

Stämman beslöt. Stämman 

fastslog. 

Stämman 

beviljade. 

Stämman 

beviljade med 
erforderlig 
majoritet. 

Stämman beslöt 

enhälligt. 

Stämman beslöt 

godkänna. 

Bemyndigade 

styrelsen att fatta 
beslut om överl-
åtelse av aktier 
och upptagande 

av lån. 

Atlas Copco Robur.  Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
fastställde. 

Stämman 
godkände. 

Stämman 
beviljade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman valde 
mandatperiod för 
styrelse. 

SHB Alecta och 
AMF Pension. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt 
enhälligt. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt 
enhälligt eller 
med erforderlig 
majoritet kring 

förvärv av egna 
aktier, upp-
tagande av lån. 

Investor Robur. Bifalles. Nordea Fonder 

föredrog förslag, 
stämman 

Stämman beslöt. Stämman 

fastställde. 

Skandia Liv 

föreslog, 
stämman 

Stämman 

beviljar. 

Stämman beslöt 

enhälligt. 

Stämman 

bifaller. AMF 
Pension stödjer 

 

                                                 
80 Samtliga protokoll utom ett är hämtade från respektive bolags hemsida, hänvisning finns bland referenserna. 



 

 IX 

 
 

Justerar 
 

Styrelsearvode 
 

Val-
beredningens 

principer 

 

Styrelse till 
nästa stämma  

 

Fastställande av 
BR och RR 

 

Styrelsens 
förslag till vinst-

disposition  

 

Ansvarsfrihet 
för VD och 

styrelse 

 

Ändring av 
bolagsordning 

 

O lika 
ersättningar  

 

Ö vrigt 

godkände. fastställde. förslag. 

Swedbank  Stämman 
godkände. 

Stämman 
godkände. 

Stämman 
beslutade. 

 Stämman 
godkände. 

Stämman 
beviljade. 

  Stämman 
godkände om 

aktiekapitalet, 
lån och aktieköp. 

Sandvik  Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman fast-
ställde. 

Stämman beslöt. Stämman 
beviljar. 

Stämman beslöt 
enhälligt. 

Stämman 
godkände. 

 

Scania Alecta.  Stämman 
godkände.  

  Stämman 
godkände. 

Stämman 
beviljade. 

Stämman 
godkände. 

Stämman 
godkände. 

AMF Pension 
gav skriftlig 
fråga om 

kvinnliga chefer. 

SCA Alecta. Stämman 
beslutar. 

Stämman 
beslutar. 

Stämman 
beslutar. 

Stämman 
beslutar. 

Stämman 
beslutar. 

Stämman 
beslutar, viss 
kritik mot SEB. 

Stämman 
beslutar 
enhälligt. 

 

Stämman 
beslutar. 

 

SKF Alecta och 
Skandia Liv. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman 
fastställde. 

Stämman beslöt. Stämman 
beviljade. 

Stämman beslöt 
enhälligt. 

Stämman beslöt.  

Skanska Alecta och 

Nordea Fonder. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman 

fastställde, Andra 
AP-fonden 
frågar. 

Stämman beslöt. Stämman 

beviljade. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt, 

Andra AP-
fonden frågar. 

 

Assa Abloy SEB Fonder. Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade enligt 
ägarförslag. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade 
enhälligt. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman be-

myndigade 
styrelsen om 
smärre 

justeringar. 

Industrivärden SHB/SPP och 
Skandia Liv. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt.    

Tele2
81

 AMF Pension 

och SEB 
Fonder. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

fastställde. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

Stämman 

beslutade. 

 

Electrolux
82

 SEB Fonder. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman fast- Stämman Stämman beslöt  Stämman beslöt 

                                                 
81 På en extra bolagsstämma den 21 februari 2006 beslutades om ny bolagsordning. Styrelsens förslag om antagande av incitamentsp rogram, emission av 

teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda och bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för säkerställande av 

incitamentsprogram beslutades med erforderlig kvalificerad majoritet. Bland andra Aktiespararna reserverade sig mot beslutet. Det beslutades även i enlighet med 

styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta att uppta finansiering vid ett eller flera tillfällen.  

 
82 Stämman beslöt på den extra bolagsstämman den 12 december 2006, i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordn ingen, uppdelning av aktier, 

minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av serie A respektive serie B, samt ökning av aktiekapitalet genom fon demission. 



 

 X 

 
 

Justerar 
 

Styrelsearvode 
 

Val-
beredningens 

principer 

 

Styrelse till 
nästa stämma  

 

Fastställande av 
BR och RR 

 

Styrelsens 
förslag till vinst-

disposition  

 

Ansvarsfrihet 
för VD och 

styrelse 

 

Ändring av 
bolagsordning 

 

O lika 
ersättningar  

 

Ö vrigt 

ställde, Andra 
AP-fonden från-
faller sitt  t idigare 

förslag. 

beviljade. enhälligt. om två förslag, 
avslog ett . 

SSAB  Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade 
enhälligt. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman be-
slutade enhälligt 
om aktiesplit 

samt ökning och 
minskning av 
aktiekapital. 

Securitas
83

 AMF Pension. Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
fastställde. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beviljade.  

Stämman 
beslutade. 

  

Swedish Match
84

 Robur. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman 
fastställde. 

Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman beslöt. Stämman 
fastställde. 

Beslut med er-
forderlig majori-

tet om köp-
optioner, beslut 
om minskning av 
fond och aktie-

kapital. 

Gambro
85

           

Skandia  Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
fastställde. 

Stämman 
beslutade. 

Styrelsen 
beviljar. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
godkände. 

 

                                                 
83 Vid en extra bolagsstämma den 25 september 2006 beslutade stämman om en utdelning av samt liga aktier i dotterbolagen Securitas Direct AB och Securitas 

Systems AB till aktieägarna. Första och Andra AP-fonden samt Nordea Fonder röstade emot förslaget men yttrade sig om att de i och för sig var positiva till 

utdelningen men att såväl A- som B-aktieägare borde tilldelas samma aktieslag i de utdelade bolagen. Bland andra Robur uttryckte sitt stöd för styrelsens förslag.  
84 Vid en extrastämma 4 december 2006 beslöts med erforderlig majoritet att minska aktiekapitalet genom indragning av aktier utan återbetalning, avsättning till 

fond att användas för återköp av egna aktier, ökning av aktiekapitalet genom fondemission och att bemyndiga styrelsen att förvärva aktier som inte överstiger 10 

procent av samtliga aktier i bolaget. Det beslöts om fastställande av nya riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i 

ledningen. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet i delar avseende optioner och rörlig ersättning. Andra aktieägare reserverade sig mot beslutet i dess helhet. Det 

beslöts att godkänna det föreslagna köpoptionsprogrammet trots hemställan från Aktiespararna att bordlägga frågan till årsstä mman. En del aktieägare reserverade 

sig mot beslutet. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om styrelsearvode trots fö rslag om bordläggning. En del aktieägare reserverade sig mot beslutet om 

styrelsearvode. 
85 Vid en av bolagets tre extra bolagsstämmor som ägde rum 2006 (2006-06-21) beslutades om nya styrelseledamöter då samtliga tidigare ledamöter avböjt omval, 

det beslutades även om att styrelsearvodet skulle utbetalas med hänsyn till antalet dagar de varit styrelseledamöter. Aktiespararna ytt rade sig kring tvångsinlösandet 

av aktier. Övriga protokoll finns ej tillgängliga. 
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Justerar 
 

Styrelsearvode 
 

Val-
beredningens 

principer 

 

Styrelse till 
nästa stämma  

 

Fastställande av 
BR och RR 

 

Styrelsens 
förslag till vinst-

disposition  

 

Ansvarsfrihet 
för VD och 

styrelse 

 

Ändring av 
bolagsordning 

 

O lika 
ersättningar  

 

Ö vrigt 

Holmen Alecta.   Stämman valde. Stämman 
fastställde. 

Stämman 
beslutade. 

Styrelsen 
beviljar. 

Stämman 
beslutade. 

Stämman 
godkände. 

Stämman 
bemyndigade 
styrelsen om 

förvärv och 
återköp av egna 
aktier. 



 

 XII 

Bilaga 3 Ägarandel 

Fond- och pensionsbolagens ägarandel i procent på Stockholmsbörsen 2005-12-31 

 
 
 

 

 

 

Robur1 
 

SHB2 
 

Alecta 
 

AMF3 
 

SEB4 
 

Nordea5 
 

Skandia
Liv 

 

2 AP6 
 

Länsf.7 
 

Största 
ägare8 

Ericsson 1,6 1,2 1,8 1,1 0,89 1,0 2,4 0,7  20,310 

H&M 1,4 1,0 1,6 1,1 0,8 0,9 0,6 0,4 0,2 72,511 

Nordea Bank 2,8 2,7 3,1 1,7 1,9 2,2 1,3 1,1 0,6 19,912 

TeliaSonera 2,5 1,9 1,0 0,7 1,8 1,2 1,1 0,6  45,313 

Volvo 4,4 1,4 3,0 4,0 3,5 1,3 3,1 4,7  21,314 

SHB 3,4 2,4 5,0 2,6 1,9 1,8 1,8 2,4  22,215 

Föreningsparbanken 3,0 2,8 3,2 2,7 1,6 1,1 1,0 0,9 0,5 32,516 

SEB 2,5 2,6 0,5  2,1 1,9 0,517 1,0 0,4 19,918 

Atlas Copco 0,8 2,0 0,4  0,3 2,0  0,6 0,3 21,219 

Investor 3,5 0,9 0,9 1,4 0,8 3,8 3,9 0,5  46,720 

Sandvik 2,6 2,8 1,1 3,8 1,6 1,7 1,1 1,2  18,021 

SCA 1,4 1,3 2,1 0,6 5,8 1,1 2,7 1,7  40,722 

Scania 2,0 0,2 3,0 1,6 0,9 0,9 0,7   27,423 

Electrolux 2,0 2,3 1,5  1,5 0,9 1,3 2,9 0,6 27,124 

SKF 4,7 1,3 3,3  1,325 0,7 4,2 0,5  28,826 

Skanska 2,3 1,8 1,3 4,3 1,0 1,1 0,7 0,9 0,5 34,027 

Skandia 2,6 1,9    1,5  3,5 0,5 9,428 

Securitas 2,4 1,7 1,6 1,5 2,0 1,0 0,4 1,0 0,3 29,629 

De 25 

högst värderade 

börsbolagen räknat i börs-
värde i storleksordning  

 

Fond- och pensionsbolags procent- 

andel av röster 

 



 

 XIII 

 

 

 
 

 

Robur1 

 

SHB2 

 

Alecta 

 

AMF3 

 

SEB4 

 

Nordea5 

 

Skandia

Liv 

 

2 AP6 

 

Länsf.7 

 

Största 

ägare8 

Assa Abloy 3,2 1,8 3,2  1,9 1,2 0,7 1,2 0,6 29,630 

Industrivärden 0,3 1,2  4,6   0,4 0,8  35,431 

Tele2 1,2 0,9  1,332 1,2 0,4 0,6 0,7 0,2 62,633 

Swedish Match 1,6 2,5   0,8 0,3    10,134 

Gambro 5,8 1,3  2,8 1,8 1,7 0,9 1,1 0,335 26,336 

SSAB 2,1 2,1  2,337 2,2 2,3 0,5 0,8  22,338 

Holmen 0,7 0,8 0,8  0,4  0,2 0,2  52,839 

Totalt ägande på börsen i mdr kr (av 
3302 mdr kr) 

96, 4 66,7 63,3 59,2 54,6 47,8 39,0 37,3 13,9  

 

 

De 25 

högst värderade 

börsbolagen räknat i börs-

värde i storleksordning  

 

Fond- och pensionsbolags procent- 

andel av röster 

 

1 Swedbank Robur Fonder 
2 SHB/SPP Fonder 
3 AMF Pension 
4 SEB Fonder 
5 Nordea Fonder 
6 Andra AP-fonden 
7 Länsförsäkringar Fonder 
8 Största enskilda ägare 
9 SEB-Trygg Försäkring äger 1,2 % 
10 SHB-sfären 
11 Persson-släkten 

12 Svenska staten 
13 Svenska staten 
14 Renault S.A.S. 
15 SHB-sfären 
16 FöreningsSparbanks-sfären 
17 Skandia Fonder äger 0,6 % 
18 Wallenberg-sfären 
19 Wallenberg-sfären 
20 Wallenberg-sfären 
21 SHB-sfären 
22 SHB-sfären 

 

23 Volkswagen AG 
24 Wallenberg-sfären 
25 SEB-Trygg försäkring äger 2,1 % 
26 Wallenberg-sfären 
27 SHB-sfären 
28 Credit Suisse First Boston Ltd, 

dock äger Old Mutual 72,1 % men 

syns inte VPC:s ägarregister per 5 

februari 2006.  
29 Douglas-sfären 
30 Douglas-sfären 

 

 

31 SHB-sfären 
32 AMF Pension fonder äger 1,3 % 
33 Stenbeck-sfären 
34 Wellington Management 

Company LLP 
35 Länsförsäkringar-sfären 
36 Wallenberg-sfären 
37 AMF Pension fonder äger 2,5 % 
38 SHB-sfären 
39 Lundberg-sfären 

 



 

 XIV 

Bilaga 4 Intervjuguide 

Fond- och pensionsbolag 

Kontakt med  

portföljbolagen 

Hur får ni information? Vem kontaktas? Hur ofta? Vad 

diskuteras? Har ni branschkunskap? I vilken omfattning driver ni 
på förändringar? 

Ägande Vad är aktivt ägande? Vilket ägande bedrivs? Ser ni ett 

motsatsförhållande mellan att tillvarata andelsägarnas intresse 
och att åta er ansvar för portföljbolagets corporate governance? 

Känner ni er begränsade av regler? Bortsett från ekonomiska 
aspekter, finns det andra skäl till ägarutövande? A- eller B-aktier 
mest attraktivt? Vilka är kriterierna för att sälja alternativt 

behålla? Rädda för att fastna? Hur ser ni på freerider-
problematiken? Aktiviteter som är mer omfattande än lagar eller 

policy föreskriver? 

Bolagsstämmor Hur många? Kriterier för deltagande? Röstar? För eller emot? 
Negativa effekter av att rösta emot styrelsens förslag? Vilka är 

de viktigaste frågorna? 

Valberedningar Hur många? Varför? Ger ni förslag? Nätverk? 

Styrelsen Hur skapar ni bred rekryteringsbas? Sitter ni i styrelser, varför? 
Motsätter ni er val av styrelser? Hur ser en bra styrelse ut? 

Agerande med  

övriga aktörer 

Samverkar ni med andra fondbolag? Använder ni er av media? 

Vad framkommer i media? 

Uttalanden Hur offentliggörs ställningstaganden? Hur uttalar ni er i 

ersättningsfrågor? Val av revisor? Uppköpserbjudande? 
Rösträttsdifferentiering? Kapitalstruktur? Ställer ni krav på miljö 
och etik?  

Styrelseledamöter 

Dialog I vilken omfattning? I grupp eller enskilt? Hur är styrelsens 

inställning till synpunkter? Ett sätt att inte agera på stämman? 

Frågor Vilka typer av frågor? Engagerar de sig i strategifrågor? Bör de 
gör det? 

Media Används media som medel? 
 

 
Vid intervjuer med övriga respondenter har ovanstående guide legat till grund men 
vissa frågor har lagts till, tagits bort eller betonats extra. Respondenternas arbets-

uppgifter, insyn och möjlighet att kommentera har styrt vilka frågor vi valt att ställa 
till just den respondenten. 

 
 


