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Samtal nr 8

VD:S  ERSÄTTNINGAR

Hur gör  starka ägare?

DATUM 7 november 2012

Professor Henrik Cronqvist presenterade en studie om ägandets  

betydelse för ersättningssystem. Harald Mix, Altor, kommenterade.
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 en k ansk e allr a  intressantaste ägar styr nings-

frågan i Sverige är vd:s lön. Hur ersättningarna är utformade säger 

nämligen nästan allt om de specifika svenska förutsättningarna för 

ägandet, det vill säga hög inkomstskatt och kontrollägare som är 

beroende av sina minoritetsägare. Jämlikhetssträvanden har lett till en 

alldeles särskild svensk ersättningskultur där riskkapitalister i tysthet 

blivit framgångsrikast i Europa medan kontrollägare på börsen 

inte kan sätta fullt så höga löner som de skulle vilja. Det framgick 

tydligt när sns samlade representanter för olika sorters ägare för att 

diskutera ersättningar. 

»Det viktiga för oss är aktieägandet. På det kan de inblandade 

tjäna de stora pengarna på ett skattemässigt fördelaktigt sätt«, sade 

Christian Sievert, vd för riskkapitalbolaget Segulah.

»Med nuvarande stora orättvisor i skattesystemet har vi svårt att 

konkurrera med riskkapitalbolagen om chefer. Skillnaden har dess-

utom ökat på senare år«, sade Lars Lundquist, styrelseordförande i jm 

och Intrum Justitia.

»Kontrollägandet i Sverige får inte så stor genomslagskraft som 

man skulle kunna tro. Minoritetsskyddet är så starkt«, sade Petra 

 Hedengran, chefsjurist och ansvarig för bolagsstyrning på Investor.

Men det visade sig också att den svenska jämlikhetskulturen fost-

D
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rat en särskild sorts riskkapitalism. Både Christian Sievert och risk-

kapitalistkollegerna Harald Mix, grundare av Altor, och Caspar Cal-

lerström, partner på eqt, talade om betydelsen av att hela ledningen i 

riskkapitalbolag är med och äger.

»Ersättningen är det lim som håller ihop helheten. Alla ska vara 

med i programmet: styrelsen, ledningsgruppen och andra nyckelper-

soner«, sade Harald Mix när han beskrev Altors upplägg. 

Den amerikanska erfarenheten

Utgångspunkten för sns-samtalet var en amerikansk forskningsrap-

port om vad som händer med lönen när riskkapitalister tar över, det 

vill säga när ägandet går från svagt till starkt. Amerikanska forskare 

har länge funderat på om de höga amerikanska vd-lönerna beror på 

att ägandet är institutionaliserat och spritt. Vissa forskare menar att 

kontrakten är långt ifrån optimala och att vd:arna använder sin ställ-

ning för att tillskansa sig generösa förmåner som inte stämmer med 

ägarnas intressen. 

Nya redovisningskrav innebär att det över huvud taget blivit 

möjligt att jämföra vd-kontrakt, trots att det inte finns så många starka 

ägare på börsen i usa och därmed inte heller offentliga uppgifter om 

vilka löner de betalar. Sedan 2006 är obligationsutgivare tvungna att 

lämna information om ersättningar till amerikanska börsmyndighe-

ten sec. Eftersom stora amerikanska riskkapitalister ofta finansierar 

sina företagsutköp från börsen med obligationer fanns det med ens 

publika uppgifter om hur lönerna förändrades.

Forskarna Henrik Cronqvist och Rüdiger Fahlenbrach tog fasta 

på det i en unik studie av 20 fall, med titeln »Vd:s ersättning när risk-
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kapitalisterna får bestämma«. Urvalet i studien representerar, trots att 

det är litet och består av storföretag, många branscher och några av de 

mest framgångsrika riskkapitalisterna i usa.

Resultatet är slående. Sammanfattningsvis ökade både vd:s chans 

att tjäna pengar och kraven på vd:n när riskkapitalisterna tog över. 

Starka ägare är med andra ord beredda att betala mer men bara om vd 

lyckas.

Mer detaljerat innebar detta att den fasta lönen ökade och vd fick 

större ägarandel men till lägre kostnad, eftersom bolagens belåning 

ökade i samband med köpen. Men samtidigt skrevs kontrakten om så 

att vd:s aktier och optioner i praktiken blev värdelösa vid uppsägning. 

När vd fick sparken i börsnoterade bolag förverkades vd:s rätt att 

behålla utlovade aktier endast i 29 procent av fallen. När vd fick spar-

ken i riskkapitalägda bolag förverkades rätten i hela 61 procent av 

fallen. För aktier som redan hade realiserats krävde riskkapitalisterna 

i 71 procent av fallen hembud till ett pris som fastställdes av en obero-

ende redovisningsfirma en gång per kvartal. 

Dessutom infördes prestationskrav i de aktierelaterade ersätt-

ningarna. Andelen där realiserandet av ägandet dikterades av resul-

tatet ökade från 7 procent i publika bolag till 90 procent i riskkapital-

ägda. Att inte hela utfallet var resultatberoende tolkade forskarna som 

att det är en så komplex uppgift att åstadkomma en resultatvändning 

att det inte går att definiera alla mål i förväg. Därför måste det finnas 

ett visst mått av subjektiv utvärdering. 

För den rörliga ersättningen ändrades målen från mjuka variab-

ler som medarbetarnöjdhet till kvantitativa, som i sin tur ändrades 

från vinst per aktie till kassaflöde. Före riskkapitalisternas köp av bo-

lagen var det bara 10 procent av vd:arna som hade villkor som utgick 

från kassaflöde. Efter köpen var det 80 procent som hade villkor som 
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gjorde det. Riskkapitalisterna var också mycket tuffare när det gällde 

vd:ar som fick gå. 

Svenska ägares erfarenhet

Pernilla Klein, sns: Ni representerar tre olika ägarmodeller: Lars Lund-

quist det spridda ägandet, Christian Sievert riskkapitalet och Pet-

ra Hedengran kontrollägandet. Hur tycker ni att vd ska ersättas?

Lars Lundquist: Ägarformen är inte den viktigaste variabeln när det gäl-

ler ersättning. Bransch spelar större roll. I vissa bolag räcker det 

med fast lön. Andra bolag befinner sig i en mer entreprenöriell 

situation. Jag skulle gärna vilja ersätta vd med mer aktier om det 

vore lättare att göra det i Sverige. 

Christian Sievert: Svenska riskkapitalister skiljer sig från amerikanska.  

I Segulah vill vi att alla i ledningen och styrelsen, inte bara vd, ska 

vara delägare, vilket oftast inte är fallet när vi köper bolagen. Alla 

får köpa aktier till marknadspris i samband med att vi förvärvar, 

optioner använder vi inte. Kapitalstrukturen utformas så att 

ledningen och styrelsen får en hävstång. Lönen ska vara mark-

nadsmässig, gärna i undre delen av vad marknaden betalar. Bo-

nusvillkoren sätts utifrån en rätt spänstig budget. Målet ska vara 

att åstadkomma värdeutveckling på aktier på fem års sikt. Utvär-

deringen är alltså betydligt mer kvantitativ än kvalitativ. Vi utgår 

från mått som ebitda, kassaflöde och minskning av rörelsekapital.

Petra Hedengran: I de noterade bolag där Investor har inflytande är 

det främst bolagens verksamhet som avgör hur ersättningen be-

stäms. På Atlas Copco till exempel går det att använda bolagets 

operativa mål, som bryts ner per division och avdelning, på ett 
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effektivt sätt som kriterier i program för rörlig ersättning. I andra 

bolag passar inte detta eller fungerar mindre bra. Totalersätt-

ningen ska vara marknadsmässig men den kan byggas upp på 

olika sätt. Den långsiktiga rörliga delen ska utformas så att den 

skapar intressegemenskap med aktieägarna. Det upplevda värdet 

för mottagarna ska helst motsvara eller överstiga den kostnad 

för programmet som aktieägarna upplever. Avtalet får därför inte 

vara för komplext och svårförståeligt. Ju mer komplext ett pro-

gram är, desto lägre tenderar det upplevda värdet för mottagaren 

att vara, även om det teoretiska värdet och kostnaden för aktie-

ägarna är desamma som i ett enklare program som upplevs ha 

högre värde för mottagaren. Vi är positiva till lång inlåsning. Tre 

år är det vanliga. Vi skulle gärna se att tidsperioden var längre, 

men vi måste ta hänsyn till de anställdas behov. Ersättningen ska 

alltså gälla en utsträckt period och ledningen ska behöva satsa en 

kännbar summa, minst en årslön. Med detta når vi i Sverige ändå 

inte en internationellt marknadsmässig lön.

Pernilla Klein: Christian, har riskkapitalister större frihetsgrader? 

Christian Sievert: Frihetsgraderna minskar i takt med att vi måste vara 

mer transparenta. Det viktiga för oss är aktieägandet. På det kan 

de inblandade tjäna de stora pengarna på ett skattemässigt fördel-

aktigt sätt. Därför sätter vi in en extra hävstång genom att ge ut 

både stamaktier och aktieägarlån. Fonden tar hela aktieägarlånet 

och bara en del av stamaktierna medan ledningen och styrelsen 

får bara stamaktier. Allt utöver en viss ränta på aktieägarlånet går 

till stamaktierna. Därför kan ledningen och styrelsen tjäna extra 

mycket om det går tillräckligt bra. Vi använder oss inte av optio-

ner, eftersom vi vill att det ska kännas för ledningen om det går 

dåligt. 
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Om vi gör tre gånger pengarna på fem år, ska ledningen och 

styrelsen göra sex gånger pengarna. Om vi gör fyra gånger peng-

arna ska de göra nio. Om vi förlorar våra pengar så ska de också 

förlora sina. Det ska kännas om det går åt helsike. Inte så att hus 

och hem ska stå på spel, cheferna ska inte ligga och oroa sig på 

nätterna, men det ska svida om det går dåligt.

Tomas Nicolin, styrelseproffs: En av fördelarna med riskkapitalägda bolag 

är att ägare och företagsledning har gemensamma start- och slut-

punkter. Hur löser man in och ut ledningspersoner under resans 

gång?

Christian Sievert: Vi har rätten men inte skyldigheten att köpa tillbaka 

aktier när någon slutar. För att bestämma priset använder vi ex-

terna firmor. De fastställer varje kvartal ett rimligt marknadspris, 

vilket är det vi utgår från när vi löser in och ut folk. Vanligtvis 

ersätts ju den som slutar av någon och då brukar den personen 

köpa de aktuella aktierna. 

Pernilla Klein: Christian, skulle riskkapitalisternas modell fungera om 

det blev förbjudet att använda aktier som ersättning?

Christian Sievert: Ofta finns det tekniker för att komma runt. Men ett 

förbud skulle absolut få effekt. 

Pernilla Klein: Hur ser aktieägandet ut hos er, Lars?

Lars Lundquist: Det består främst av konvertibler. Personaloptioner 

har begränsad effektivitet. Det bästa är om de inblandade kan 

köpa konvertiblerna för egna pengar. Ett problem är om inte alla 

i ledningen har samma möjligheter att delta i ersättningsprogram-

men. Skillnaderna i förutsättningar kan bero på allt möjligt, till 

exempel skilsmässor. Då är det lätt att det blir ett a- och ett b-lag 

i ledningen. Det kan bli tufft för dem i b-laget, när de andra sitter 
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och slickar sig om munnen. Ibland leder det till att de som inte 

har råd att delta slutar.

Pernilla Klein: Vilka är kriterierna för den kortsiktiga delen av ersätt-

ningen?

Petra Hedengran: Som ägare har vi oftast inte någon inblick i dem. De är 

en fråga för styrelsen. Det beror på att de ofta är av den karaktä-

ren att det inte är lämpligt att sprida information om dem publikt.

Henrik Cronqvist: Varför har Sverige världens högsta andel fast lön? 

Lars Lundquist: Vi har haft en långvarig samhällsdebatt om rörliga 

ersättningar och svenska institutionella ägare håller emot. Mot-

ståndet beror bland annat på att ersättningen kan bli högre när 

det finns ett rörligt inslag. Det finns flera skäl till att man ska ha 

rörliga ersättningar. Ett är att det leder till lägre kostnader, vilket 

är en fördel när det går dåligt. Invändningen att rörlig ersättning 

inte bara belönar goda prestationer utan även den som har tur 

är inte så relevant. Oftast har man tur för att ekonomin är stark 

och då brukar också konkurrensen om chefer vara större, vilket 

innebär att ägarna ändå måste betala mera. Ett annat skäl till att 

ha rörlig ersättning är att det är »hippt«. Men det är inte alltid som 

rörliga ersättningar behövs. Om det varit viktigt så hade det gått 

att få igenom större andel sådana. Det finns helt enkelt många 

aspekter på ämnet. Att sätta ihop ersättningsmodeller är en konst-

art, det krävs artisteri. 

Pernilla Klein: Borde börsnoterade bolag ta efter riskkapitalisterna?

Lars Lundquist: De bolag som jag styr är noterade och kan därmed inte 

erbjuda vilka ersättningssystem som helst. Ytterst är det skatte-

systemet som leder till stor skillnad mellan vad noterade och icke 

noterade bolag kan erbjuda. Vi har inte tillgång till de här syltbur-

karna utanför.
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Pernilla Klein: Vilken roll spelar svenska ägarförhållanden för ersätt-

ningarnas utformning?

Petra Hedengran: Det starka minoritetsskyddet betyder mycket. Det 

begränsar oss som kontrollägare. 

Lars Lundquist: Vi har en bra modell i Sverige och bör verkligen vårda 

den. Ägarna har stort inflytande. Jag upplever dessutom att vd:ar 

inte har så stora möjligheter att påverka sin ersättning i Sverige. 

Men det skulle vara bättre om det rådde konkurrensneutralitet 

mellan ersättningspaketen i publika bolag respektive riskkapital-

bolag. Vi har svårt att hävda oss mot riskkapitalbolagen när det 

gäller att rekrytera chefer. 

Magnus Henrekson, professor ifn: Problemet för vd är ofta att denna inte 

har råd att köpa in sig. Därför borde man få ge ut optioner som 

beskattas som kapital. Det är konstigt att det är så svårt att få den 

polletten att trilla ned i det politiska samtalet. Att den som inget 

har ska få tillgång till kapitalvärden genom hårt jobb är för många 

politiskt tilltalande.

Henrik Cronqvist: I usa anlitar kompensationskommittéerna ofta kon-

sulter. Det bidrar till att skillnaderna mellan bolagen är små när 

det gäller ersättningarna.

Pernilla Klein: Lars, du som var med och skrev koden för svensk bo-

lagsstyrning: Hur behandlade ni konsultfrågan? 

Lars Lundquist: Vi beslöt en mycket bra sak, nämligen att ersättnings-

kommittéer måste dokumentera kostnaden för att ta fram er-

sättningspaketen. Därmed är det svårare att använda konsulter. 

Personligen tror jag inte på konsultmodeller. Till sist måste man 

ändå själv bestämma. 

Pernilla Klein: Använder ni konsulter, Christian?
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Christian Sievert: Vi tillämpar ungefär samma modell i alla bolag, de är 

ju ofta ganska lika till karaktären. Därför använder vi oss inte så 

mycket av konsulter. Men vi gjorde det när vi började. 

Pernilla Klein: Petra, hur gör ni?

Petra Hedengran: Vi använder inte särskilt många konsulter. Behoven 

skiljer sig kraftigt mellan bolagen. Uppläggen måste anpassas till 

verksamheten.

Lars Lundquist: Vi tar råd framför allt när det gäller pensionsfrågor. 

Caroline Sundewall, styrelseproffs: Generösa pensionsavtal blev under en 

period det svenska sättet att belöna höga chefer  eftersom upp-

läggen är svåra att bedöma och därför inte så politiskt känsliga 

förrän de väl faller ut. Pensionsåtaganden blir ofta kostsamma 

och sticker ut extra mycket när bolagen går dåligt. Skiljer sig 

pensionsavtal åt för höga chefer mellan riskkapitalbolag och no-

terade bolag? 

Christian Sievert: Vi har ganska låga pensioner, oftast är de premiebase-

rade på 25 procent av den fasta lönen. Det är aktier som ska vara 

drivkraften, inte pensionerna.

Lars Lundquist: Pensionerna är mycket lägre nu än för tio år sedan. Det 

som är besvärligt är när du har några i företagsledningen som sit-

ter med stora pensionsavtal och andra med mer ordinära.

Harald Mix om livet som riskkapitalist

Harald Mix, partner och grundare av Altor, beskrev vid sns semina-

rium riskkapitalbolagets modell mer i detalj. 

När Altor köper bolag byts målen från kortsiktiga till medel- och 

långsiktiga, konkreta mål med en tidshorisont som överstiger 5 år. 
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Det gäller att sätta ambitiösa, men samtidigt realistiska, långsiktiga 

mål för företagets framtida prestation. Målen kan handla om mark-

nadsandelar, hur företaget står sig relativt andra eller om att förbättra 

företagets prestation från en nivå till en helt annan nivå. »Vi lägger 

mycket tid på att formulera målen. Syftet är att ägare, styrelse och vd 

ska jobba mot samma mål. Alla ska vara med i arbetet: styrelsen, led-

ningen och ledningsgruppen«, förklarade Harald Mix.

I de amerikanska fall som Henrik Cronqvist talat om äger vd 

halva företaget. Så är det normalt sett inte hos Altor. Där ersätter man 

mellan 35 och 40 personer med annat än fast lön. 

Harald Mix tar som exempel ett bolag som omsätter 2–3 miljar-

der kronor och en vd som när han eller hon rekryteras har en årslön 

på 3 miljoner kronor, normalt för ett så stort bolag i Sverige. Innan 

Altor köper brukar vd ha en rörlig bonus som kan ge 30 procent extra 

i förhållande till fast lön. 

Ofta har bolaget varit relativt misskött. I mer än hälften av fallen 

sker därför en vd-förändring, inte alltid omedelbart men efter en tid. 

Vanligen försöker Altor hitta en efterträdare som har haft ett mer krä-

vande jobb än den avgående vd:n. 

Vd:n måste satsa pengar på ägande. Ofta är det rimligt med en 

årslön som vd-insats. För varje aktie som vd köper får han eller hon 

också möjlighet att köpa 3 optioner baserade på ett årligt prestations-

krav, säg 10 procents ökning av aktievärdet per år för första serien, 20 

för nästa och så vidare (jämför med börsens normala ökning på 5–7 

procent per år).

Om bolaget fördubblar sitt operativa resultat, det vill säga dubblar 

det obelånade värdet, och har en belåning på 60 procent kommer Al-

tors investering att trefaldigas i värde medan vd:s ökar 10 gånger. Det 

ger 30 miljoner kronor, efter kapitalbeskattning 20 miljoner kronor. 
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Pernilla Klein: Är det en poäng att den här typen av program lockar 

vd:ar som inte är lata? 

Harald Mix: Vd lockas ofta av att det är mer spännande att jobba åt 

ägare med korta beslutsvägar och en kompetent och engagerad 

styrelse. Många som jobbar i börsbolag tycker att det är för stort 

fokus på kontrollfrågor. Vi agerar på ett sätt som liknar familje-

företagaren, med den skillnaden att vi utövar vår ägarmakt med 

fullmakt från våra investerare. På det sättet kan man säga att vi 

agerar som ägare av kött och blod på entreprenad.

Pernilla Klein: Så det är roligare att vara vd hos er?

Harald Mix: Roligare och ibland mer smärtsamt.

Pernilla Klein: En stor del av vd:s ersättning beror ju med er som ägare 

på värderingen vid en viss tidpunkt. Inbjuder inte det till att maxi-

mera vid det tillfället? Ger det incitament att dölja saker? 

Harald Mix: Många tror att vi bara sminkar bolagen inför en notering. 

Det stämmer inte, vi måste kunna sälja de andra 29 bolagen i 

portföljen också. Vi är beroende av att vi har en bra exitmark-

nad på lång sikt, bland såväl industriella köpare som på börsen. 

Dessutom är det få i ledningen som säljer direkt. Ofta har de an-

ställda avtal som kräver att de fortsätter att äga i 12 månader efter 

noteringen. De flesta vill gärna fortsätta att äga aktier i det egna 

bolaget även därefter.  

Pernilla Klein: Hur många vd:ar stannar kvar efter försäljningen? 

Harald Mix: Vi har ingen statistik på det.

Pernilla Klein: Är kravet på att de ska stanna i bolaget minst 12 måna-

der efter försäljningen för kort? Borde det vara 3 år i stället, så att 

problemen hinner visa sig?
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Harald Mix: Det är inget problem med 12 månader. Det är ändå inte så 

lätt att sälja för vd:ar utan att påverka kursen så att de själva gör 

en sämre affär. 

Pernilla Klein: Caspar Callerström, gör eqt på samma sätt som Altor? 

Caspar Callerström, parner eqt: I grunden är vi rätt lika. Sifferexemplet 

är applicerbart även på oss. Det viktiga är att skapa känslan av 

att alla sitter i samma båt och ror åt rätt håll. Precis som Harald 

beskriver är incitamentsprogrammet det som får folk att hålla 

ihop. Våra vd:ar ska investera egna pengar, gärna så mycket att 

de sover ett par timmar mindre per natt.

Pernilla Klein: Det mest kritiserade inslaget i riskkapitalmodellen är 

beroendet av bolagets ställning vid ett enda datum. Hur ser du på 

det? 

Caspar Callerström: Jag tycker inte att det ställer till några stora problem. 

Vid en försäljning av hela bolaget är köparen professionell och 

i många fall kräver den att ledningen återinvesterar en del av de 

pengar de får ut vid försäljningen. Vad gäller börsintroduktioner, 

så löses det genom dels att man de facto inte säljer hela bolaget 

vid en tidpunkt, utan utspritt över tid, dels att ledningen i många 

fall ligger kvar längre med sitt ägande än vad vi gör.  

Pernilla Klein: Bolag har ju fler intressenter än ägarna och börsbolag 

är bra på att ta samhällsansvar. Har riskkapitalisterna missat de 

frågorna?

Caspar Callerström: Det finns ett antal föreställningar om hur vi jobbar 

som inte stämmer med verkligheten. Hotellkedjan Scandic är ett 

exempel på ett riskkapitalägt bolag som jobbat länge och kanske 

mer än andra med miljöfrågor. När det gäller tidshorisonten är 

den betydligt längre än de 5–7 år som vi äger bolagen. För att 

kunna sälja till professionella köpare är det nödvändigt.
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Henrik Cronqvist: Riskkapitalisterna är i en amerikansk kontext mer 

långsiktigt orienterade än andra. Riskkapitalet har större ägande, 

är mer kassaflödesorienterat etc. Alltså kan man vända på argu-

mentet: riskkapitalister fokuserar mer på långsiktigt värdeska-

pande medan börsbolag varje kvartal måste se till att analytikerna 

på börsen är nöjda.

Pernilla Klein: Alla tävlar om att vara långsiktiga. Petra, är ni på Inves-

tor mer långsiktiga?

Petra Hedengran: Ja, vi är mer långsiktiga i våra kärninnehav, vi har ju 

ingen tidshorisont för våra innehav. Men för att jobba i den note-

rade världen är vi väldigt positiva till rörliga löner, särskilt lång-

siktiga sådana, liksom lång inlåsning och hög egen investering, 

gärna en årslön för vd. Det gäller att skapa en intressegemenskap.

Pernilla Klein: Henrik Cronqvists studie handlar om amerikanska riskka-

pitalistbolag.Vad skiljer nordiska riskkapitalägda bolag från dessa? 

Harald Mix: Generellt jobbar de stora amerikanska firmor som Henrik 

Cronqvist tittat på väsentligt mycket mer finansiellt och därmed 

på större avstånd från den operativa verksamheten. Affärerna är 

för det mesta så stora att skillnaden mellan börs och aktivt ägande 

blir mindre tydlig. Ofta är en stark vd inblandad när bolagen 

köps ut, vilket påverkar möjligheterna att förändra. Den skandi-

naviska modellen är mer engagerad.

Pernilla Klein: Somliga säger att externa ledamöter i riskkapitaliststyrel-

ser känner sig utanför och att vd:arna är marionetter.

Caspar Callerström: Det är helt fel bild av våra bolag. Ta Michael 

 Treschow som är styrelseordförande i vårt bolag Dometic. Han 

har varit vd för stora företag som Electrolux och Atlas Copco och 

är ordförande i Unilever. Han ser sig knappast som en marionett 

åt oss.
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Pernilla Klein: Henrik Cronqvist beskrev hur amerikanska riskkapita-

lister byter från kvalitativa till kvantitativa mål för bonusberäk-

ning när de tar över. Hur gör ni?

Harald Mix: Vi försöker hitta en bra blandning. Ett år kan hälften av 

måluppfyllelsen kopplas till kassaflödet, ett annat kopplar man 

kanske till kundfordringar. Det beror på vad som är viktigt. 25 till 

30 procent av variablerna brukar vara kvalitativa som marknads-

andelar, kundnöjdhet och så vidare. Vi skulle gärna utvärdera 

mer utifrån jämförelser med konkurrenter också, men det är 

svårt att få fram uppgifter. 

Pernilla Klein: Mycket kritik har riktats mot att riskkapitalisterna får så 

mycket betalt. Riskkapitalisternas del av värdeökningen, »carried 

interest«, framstår som hög. Hur ser du på det?

Harald Mix: Den är inte så stor som folk tror. Ta en fond på 2 miljarder 

euro. För att förvalta den tar vi en fast avgift på 1,125 procent. 

Om vi lyckas riktigt bra får andelsägarna först tillbaka allt kapital, 

sedan alla avgifter och därefter 8 till 10 procents minimiavkast-

ning. Totalt brukar det bli cirka två gånger pengarna. Först däref-

ter delas vinsten med oss, eller överavkastningen som vi brukar 

säga. Det är av den vi får 20 procent, det som kallas »carried 

interest«. Investerarna får alltså garanterad lägsta avkastning på 

kanske 10 procent per år i sju, åtta år innan vinstdelning är aktu-

ell. Presterar vi inte det får vi dessutom svårt att få in nya fonder 

att köpa bolag för.

Pernilla Klein: Är det svårare för förvaltarna att jämföra kostnaderna 

för riskkapital än för annan förvaltning? Är uppläggen mindre 

transparenta? Får de prata med varandra om villkoren?
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Harald Mix: De institutionella ägarna snackar hela tiden med varandra 

om hur mycket de betalar i avgifter och övriga villkoren. Mark-

naden är extremt transparent.

Pernilla Klein: Petra, vilka skillnader ser du mellan svensknoterade och 

usa-noterade bolag när det gäller uppläggen av aktierelaterade 

ersättningar? 

Petra Hedengran: I Sverige använder man en uppsjö av resultatkriterier 

eftersom de skräddarsys för att passa verksamheten. I till exem-

pel Atlas Copco passar det med ett mål som går att finfördela ned 

i organisationen. De höga ägarandelar för vd som Henrik pekar 

på i amerikanska bolag har jag inte sett i svenska bolag. 

Henrik Cronqvist: Den största skillnaden mellan usa och Sverige gäller 

ersättningar i börsbolag. Den beror på att amerikanska ägare ofta 

är svagare än svenska. 

Pernilla Klein: Borde svenska vd:ar äga mer aktier, som de som arbetar 

åt riskkapitalister?

Petra Hedengran: Ja.

Caspar Callerström: Ja, men det finns en ängslan i Sverige när det gäller 

aktierelaterade program. Option är nästan ett skällsord. 

Petra Hedengran: Något man skulle kunna ha i noterade bolag är pre-

miumoptioner, det vill säga optioner som får ett värde först sedan 

börskursen stigit över en viss nivå. Men tyvärr finns ett stort mot-

stånd från institutionella ägare till optioner i sig.

Pernilla Klein: Många pensionsfonder har ju samma horisont när de in-

vesterar på börsen som i riskkapital. Varför går det inte att tänka 

långsiktigt på börsen? Petra, är det en naturlag? Är det hedgefon-

derna som hela tiden jagar er?

Petra Hedengran: Vet inte, vi står inte för den horisonten själva. Man 

ska inte se institutionerna som en grupp. Ambitionen hos många 



förvaltare är långsiktig men sedan kan man diskutera hur det blir 

i praktiken när alla regler och processer ska följas. Men även om 

förvaltarna agerar kortsiktigt så har de ofta ett långsiktigt intresse 

för bolaget.

Harald Mix: Problemet är att det finns för få aktiva ägare på börsen och 

för få som har lång erfarenhet av att sitta nära bolagen. Riskkapi-

talet har gjort nytta. Man borde försöka hitta sätt att mobilisera 

den typen av ägarkompetens även på börsen. Där saknas elaka 

ägare som tvingar ledningar för börsnoterade företag att kritiskt 

analysera den egna prestationen i relation till konkurrenternas. 

Börsen tenderar att tänka tolv månader framåt i tiden. Vi tänker 

alltid åtminstone tre år in i framtiden. Där finns ofta ett arbitrage. 

Att bygga långsiktiga strategier i den publika marknaden för att ta 

del av detta arbitrage är ett spännande område som vi redan har 

etablerat som affärsidé.
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Samtal nr 9

 INSTITUTIONERNAS 

ARBETE MED 

 ANSVARSFULLA 

 INVESTERINGAR

Ett test på  långsiktighet

DATUM 2 juni 2014

Rob Lake, expert på hållbara investeringar, presenterade en  

rapport om ansvarsfulla investeringar. En panel bestående av  

institutionella ägare kommenterade.
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 egr eppet för etags  samhällsansvar, »corpo-

rate social responsibility«, csr, myntades på 1970-talet. I takt med att 

företagen blev allt större och mer transnationella tycktes inte längre 

politik och lagar räcka till för att reglera verksamheternas samhällsan-

svar så att de upplevdes som anständiga. I det svenska näringslivet ak-

tualiserades begreppet på allvar först efter millennieskiftet, en följd av 

att ansvarsfrågor länge hanterades genom samförstånd mellan fack, 

arbetsgivare och politiker: den svenska modellen. Men med upp-

märksammande av barnarbete, instiftandet av fn:s csr-organ Global 

Impact och globaliseringsprotester blev ansvarstagandet till sist en 

fråga för företagen. Media har spelat en viktig roll. Ansvarsfrågor är 

ofta av en sådan karaktär – med hjältar, skurkar och liknande – att de 

passar in i mediedramaturgin. Till och med liberala brittiska The Eco-

nomist har krupit till korset. I början av 2000-talet beskrev tidningen 

sammankopplingen av företagande och socialt ansvarstagande som 

»en självmotsägelse precis som en jätteräka«. År 2005 skrev samma 

tidning att det antagligen skulle ses som »socialt oansvarig förbruk-

ning av tidningspapper« att kritisera csr.

Men eftersom hållbarhetsutvecklingen sammanföll med ökat 

fondsparande och institutionalisering av ägandet dröjde det innan de 

nya kraven nådde ägarna, både i Sverige och på annat håll. Fondernas 

B
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marknadsföring och utvärdering kom i vägen. Under en tid framstod 

aktieägarvärde som det allena saliggörande. Många trodde att lång-

siktigt ansvarstagande kunde omsättas i omedelbar avkastning. 

Med återkommande globala finanskriser, företagsskandaler och 

ökad kunskap om klimatförändring och missförhållanden har det 

stått klart att ansvarstagande är mer komplicerat än så. Dilemmat har 

slutligen hamnat där det hör hemma – hos ägarna – och följaktligen 

hos förvaltarna av de stora fonderna.

Därmed har dessa ställts inför en rad nya svårigheter. Hur gör 

man för att ta ansvaret? Går det över huvud taget att förena med 

dagens krav på avkastning? Hur påverkar man ansvarstagande vid 

indexförvaltning? Hur får man bäst effekt: genom att koncentrera sig 

på att undvika investeringar i bolag som är dåliga på ansvarstagande 

eller satsa på bolag som sköter sig bra? Vilka möjligheter finns att 

påverka bolagen genom att vara aktiv ägare?

Med andra ord, kan förvaltare utveckla processer för att integrera 

ansvarstagandet i kapitalförvaltningen, sätta mål, mäta och följa upp 

resultaten och vilka är förväntningarna på transparens och extern 

rapportering?

Så har andra gjort

»Ett grundproblem är att det inte finns någon exakt definition av vad 

ansvarsfulla investeringar är«, säger Rob Lake. Han vet, eftersom han 

varit ansvarig för ansvarsfulla investeringar åt nederländska abp, 

en av Europas största pensionsfonder, nyligen utvärderat frågan åt 

Norska pensionsfonden (oljefonden), jobbat åt fn med mera.

Väljer man till exempel definitionen »att ta hänsyn till de finan-
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siella konsekvenserna av miljömässiga och sociala frågor och till sam-

hällets förväntningar på företag och investerare« infinner sig i stället 

frågan vad »att ta hänsyn till« innebär.

Svårigheten är att så många faktorer interagerar. Å ena sidan en 

rad genomgripande förändringar som miljöproblem, globalisering, 

kunskapsekonomi och ökade krav på mänskliga rättigheter. Å andra 

sidan värderingar och etik som skiljer sig åt i olika delar av världen. 

Avvägningen blir en balansakt som ser olika ut i olika länder.

Pensionsförvaltare i usa, Storbritannien, Kanada och Australien 

betonar hållbarhet utifrån avkastningsperspektivet. Nederländska 

fonden abp understryker i högre grad sitt institutionella ansvarsupp-

drag gentemot det nederländska samhället. Franska pensionsfonder 

befinner sig i andra änden, det vill säga sätter ansvaret före avkast-

ningen, vilket bland annat beror på att facket sitter i styrelserna. 

I Sverige, Norge och Danmark är i stället hänsyn till miljömäs-

siga, etiska och sociala frågor, lagliga krav. I Danmark visserligen bara 

i så måtto att fonderna måste offentliggöra sin policy i sådana frågor. 

På Nya Zeeland står det i lagen att statens pensionsfond inte får 

göra något som försämrar landets rykte. Allra tydligast i betoningen 

av samhällsansvaret är, i Rob Lakes jämförelse, en nederländsk pen-

sionsfond och fonden som förvaltar sydafrikanska statsanställdas 

pengar. »De har hållbarhet i sitt dna«, säger Rob Lake.

I grund och botten har dock samtliga fonder som nämnts ovan, 

oavsett hur de hanterar hållbarhetsfrågor, avkastning som främsta 

mål. Även om lagen kräver att de ska vara ansvarsfulla, så kräver  

den också att de ska prestera hög avkastning. Exakt hur avkast- 

ningen definieras skiljer sig visserligen åt mellan länder. Det kan  

vara som i Norge där uppdraget är hög avkastning till lämplig risk-

nivå. Men poängen är att oavsett hur de här fonderna ser på ansvaret 
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så har de uppdraget att leverera god avkastning. 

Därför är balansakten evig. Ta uppmaningen att integrera ansva-

ret i investeringsprocessen. Det löser inte heller problemet. »Integrera« 

säger inte så mycket mer än att ta hänsyn till. »När vet vi om något är 

integrerat i processen«, frågar sig Rob Lake retoriskt. »Hur vet vi att 

placeraren lyssnar på hållbarhetsanalytikern? Hur vet vi att besluten 

blir bra? Är ›den grönaste portföljen någonsin‹ ett bra resultat?«

Hans slutsats är att det enda som fungerar är att varje institution 

slår fast ett eget sätt att jobba som de anställda tror på.

De svenska ap-fonderna

Numera brottas alla svenska fonder med problemet men intressantast 

är hur ap-fonderna hanterar det. De statliga pensionsfonderna är 

stora mätt i pengar och de har bättre möjlighet att vara långsiktiga än 

många andra eftersom förvaltningsuppdraget i princip är evigt. Dess-

utom har de ögonen på sig när det gäller ansvarstagandet eftersom 

förvaltningen ytterst är riksdagens ansvar och politikerna i varje läge 

måste kunna försvara deras agerande.

Därför var det intressant när regeringen 2014 lät McKinsey ut-

värdera ap-fondernas ansvarstagande. Konsultfirman kom fram till 

att förvaltarna hade hög ambitionsnivå men att de borde sätta tydli-

gare mål och utveckla mer systematiska processer.

Slutsatserna byggde på en jämförelse med två kanadensiska 

pensionsfonder, två skandinaviska, en global samt tre nederländska. 

ap-fonderna bedömdes ha kommit längre i sitt ansvarstagande än de 

kanadensiska fonderna men inte lika långt som de nederländska och 

andra skandinaviska. De låg långt framme när gällde riktade invest-
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eringar, till exempel gröna obligationer, och Fjärde ap-fondens place-

ringar i en koldioxidsnål fond hör till de första i sitt slag och har rönt 

internationell uppmärksamhet. Fonderna utmärkte sig också genom 

stort engagemang i internationella samarbeten och uppföljning av an-

svarstagandet hos externa förvaltare (till exempel riskkapitalfonder). 

Samtidigt bedömdes flera av jämförelsefonderna arbeta mer sy-

stematiskt med att utveckla mål, utse fokusområden och tillsätta spets-

kompetens, tillämpa ansvarstagandet i investeringsprocesserna samt 

följa upp resultat av arbetet. Flera av fonderna hade större resurser 

och skalfördelar än ap-fonderna. En rekommendation blev därför att 

de svenska ap-fonderna borde samarbeta mera.

McKinsey granskade också särskilt ägarstyrningen i de innehav 

där fonderna har betydande inflytande. De var inte så många. Första 

till fjärde ap-fonden hade bara en röstandel på mer än 5 procent i bo-

lag som motsvarar mellan 4 och 8 procent av förvaltat kapital. 

Men i majoriteten av dessa engagerade sig förvaltarna extra 

myck et genom representanter i styrelser eller nomineringskommit-

téer och deltagande i strategiska ägarbeslut som om ersättningssys-

tem. I de fall ap-fondernas representanter inte ingick i styrelser eller 

valberedningar engagerade de sig genom dialog med styrelser och 

ledningar. 

Jämfört med de utländska fonderna framstod ap-fonderna som 

mer ambitiösa när det gällde ägarstyrning. Ägarandelarna var något 

större, fondernas representanter satt i fler styrelser och nominerings-

kommittéer och var mer involverade via röstning, dialog och engage-

mang. När det gällde ersättningar och incitamentsprogram var deras 

policies för ägande mer utförliga och detaljerade. 

McKinsey tyckte att ap-fonderna borde vara mer synliga i den 

offentliga debatten om ansvars- och hållbarhetsfrågor för att stärka 
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förtroendet hos intressenter. Ett konkret förslag var att införa en årlig 

ap-fondsdag för politiker, näringsliv, media och övriga intressenter. 

Långsiktigheten är hemligheten

Pernilla Klein, sns: ap-fonderna, vilka var era reaktioner på McKinsey-

rapporten?

Ossian Ekdahl, Första ap-fonden: Det är inte så enkelt att sätta sådana 

mål för ansvarstagande som McKinsey föreslår. Det är möjligt att 

sätta bra mål om de är processorienterade – mål för hur man ska 

arbeta med ansvarstagande. Utfallsrelaterade mål, som »grönaste 

möjliga portföljen, viss andel kapital i gröna obligationer och lik-

nande«, blir ofta kontraproduktiva. 

Pernilla Klein: En fond som jag vet både haft utbildning och satt mål är 

Andra ap-fonden. Eva Halvarsson, vilka är era erfarenheter?

Eva Halvarsson, vd Andra ap-fonden: Ansvarstagandet är ett pågående 

arbete som man aldrig blir färdig med. Viktigast är att ha det som 

krävs för att komma igång, att alla i organisationen känner att de 

har ett åtagande och att kunskapen finns hos alla anställda. Det 

gäller att skapa rätt kultur i hela organisationen. Verksamheten 

måste vara värdedriven. Långsiktighet, respekt och ständig för-

bättring är värderingar som stämmer med ansvarsfullhet. Proces-

serna är nyckeln. Vi sätter mål på tre års sikt och bryter ned dem 

i delmål och processer. Det är processerna som är en del av vårt 

dagliga liv och styr hur vi jobbar. 

Mats Andersson, vd Fjärde ap-fonden: Jag instämmer till 80 procent med 

slutsatserna i McKinseyrapporten, men jag misstänker att det 

finns ett missförstånd om konflikten mellan ansvarsfullhet och 
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avkastning. Om man är långsiktig finns det ingen konflikt och 

ap-fonderna har ett unikt mandat när det gäller långsiktighet. 

Min andra slutsats, som jag har haft svårt att förklara för 

McKinsey, är att det bästa sättet att dra fördel av detta långsiktiga 

mandat är att vara en aktiv ägare och försöka hitta en styrmodell 

som är ägardriven. I Sverige kan vi ge företagsledningarna ett 

mandat och hålla dem ansvariga för detta. Denna svenska ägar-

modell är unik. Jag kan bevisa att den har lett till att Sverige under 

de senaste 5–15 åren har överpresterat. 

Problemet är att vi inte har den makten utanför Sverige. För 

utländska placeringar måste vi ha en annan strategi. Utanför 

Sverige har Fjärde ap-fonden koncentrerat hållbarhetsarbetet 

till klimatfrågan, det vill säga koldioxidutsläpp. Vi har i dag en 

global plattform för att implementera dessa strategier. I Japan och 

Europa har vi två mandat med ägarstyrning som medel för att 

skapa överavkastning.

Slutsatsen är att det är viktigt att fastställa styrmodellen inn-

an man går in på det ansvarsfulla. Ansvarstagandet måste anpas-

sas till de styrmodeller som går att tillämpa. 

Pernilla Klein: Sara, kan du utveckla på vilka sätt ni anser att ap-fonder-

na skulle behöva vara mer öppna?

Sara Bernow, konsult McKinsey: Fonderna kan vara mer proaktiva. Fort-

farande är det många brister som tas upp först sedan media belyst 

dem. 

Eva Halvarsson: Etikrådet (ap-fondernas samarbetsorgan för ansvars-

tagande i utländska bolag, författarens anm.) är ett bra exempel 

på hur ap-fonderna blivit tydligare och öppnare. När det gäller 

förslaget om ökat samarbete tycker jag att sådant inte bara ska 

ske mellan oss ap-fonder utan framför allt med kolleger världen 
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över. Vi är globala investerare och därför är det allra viktigaste att 

samarbeta med fonder i andra länder. Förvaltarna där kan sina 

geografiska områden. Vi kan vårt. Genom att samarbeta med 

dem kan vi täcka många fler frågor. 

Pernilla Klein: Hur gör man med ansvarstagandet i portföljer med 

många innehav och med indexförvaltning, som ju bland annat 

förknippas med ökad risk för börsbubblor?

Mats Andersson: Bäst är förstås att vara en aktiv ägare. Men även vi har 

indexinvesteringar. Det gäller att hitta sätt att göra ansvarsfulla 

investeringar beroende på möjligheterna. Någon enkel lösning 

finns inte. Jag är anhängare av talesättet »låt tusen blommor 

blomma«.

Pernilla Klein: Erik Thedéen, varför ville ni att McKinsey skulle grans-

ka just ansvarsfulla investeringar i år? 

Erik Thedéen (dåvarande statssekreterare Finansdepartementet): Ägarna 

 måste påminna om att ansvarstagande är viktigt. Dessutom håller 

riksdagen som bäst på att skriva om lagen om ap-fonderna. Att 

tänka igenom det legala mandatet för fondernas ansvarstagande 

ingår i det arbetet.

ap-fondernas arbete med ansvarsfulla  
investeringar i praktiken

Pernilla Klein: Nadine Viel Lamare, chef för hållbart värdeskapande, 

Första ap-fonden, vad är du mest stolt över i ert arbete med an-

svarstagande?

Nadine Viel Lamare: Det är fortfarande vårt första beslut sedan vi syste-

matiskt började arbeta med hållbarhet. Vi vände oss mot kränk-
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ningar av barn på Marriott Hotels i Costa Rica. Det tog flera år 

att få resultat men till sist fick vi bolaget att ta itu med problemet. 

På kuppen ändrade sig många andra hotellkedjor också. Arbetet 

ledde senare till bildandet av vårt samarbetsorgan för ansvars-

tagande i utländska bolag, Etikrådet. Det första steget var det 

viktigaste. 

Pernilla Klein: Hur ser du på kraven på ökad integration av kapitalför-

valtningen och processer för ansvarsfulla investeringar?

Nadine Viel Lamare: Man måste konkretisera. Vi gör listor över note-

rade bolag med störst risk. Om förvaltarna vill investera i dem 

måste de först titta närmare på riskerna och bedöma de eventu-

ella finansiella konsekvenserna. Beslutar de sig för att köpa måste 

de ha en handlingsplan, gärna i dialog med företaget. De måste i 

alla fall vara medvetna om problemen och försöka ändra på före-

tagets beteende eller på investeringsprofilen.

Vi försöker också att få våra externa kapitalförvaltare att ta 

mer hänsyn, en stor del av vår portfölj sköts ju av andra. Skillna-

derna mellan dem när det gäller ansvarstagande är stora. En del 

har team som är specialiserade på ansvarstagande, en del har det 

inte. Våra dialoger med dem leder till förbättringar. 

Pernilla Klein: Vad säger du om McKinseys bedömning att ni måste 

sätta tydligare mål för integration av ansvarsfullhet? 

Nadine Viel Lamare: Det är svårt att sätta mål men samtidigt brukar 

ju det man vet ska mätas bli gjort. På detta stadium kan vi sätta 

processmål som att alla portföljer ska utvärderas på ett visst sätt 

och att all personal ska utbildas. När vi alla förstår processen och 

ämnet bättre är det kanske möjligt att även sätta olika sorters kva-

litativa mål för olika portföljer.

Pernilla Klein: John, hur gör ni i Etikrådet?
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John Howchin, generalsekreterare Etikrådet: Vi tittar på företag som inte 

sköter sig när det gäller det etiska och hjälper därmed fonderna 

att utveckla sina processer.

Pernilla Klein: ap-fonderna har över 4 000 investeringar. Hur väljer ni 

vilka ni engagerar er i? 

John Howchin: Ett sätt är att varna för företagen som är värst, en sorts 

alarmfunktion. Ett annat är att hjälpa till med policyutformning-

en för att undvika det som andra fonder har råkat ut för. 

Pernilla Klein: Rob, vad säger du om samarbetet?

Rob Lake: Det ger en annan tyngd när man ska ta itu med företagen 

men samarbete är värdefullt också för att det innebär ökad kun-

skap. Statliga fonder kan samarbete på ett annat sätt än kommer-

siella.

John Howchin: Samarbetet är viktigt eftersom varje fond för sig har så 

små andelar i företagen. Det gäller att dela på kostnaderna. 

Pernilla Klein: Anna Nilsson, Christina Kusoffsky Hillesöy och Peder 

Hasslev, hur jobbar ni?

Anna Nilsson, chef Swedbanks hållbarhetsanalys: Det är en stor fördel att ha 

hållit på länge. Vi har resurser och många olika ansvarsmandat. 

Eftersom vi är stora ägare på börsen har vi varit tvungna att ut-

veckla en filosofi för ägarstyrning. 

Christina Kusoffsky Hillesöy, ansvarig för ansvarsfulla investeringar Länsför-

säkringar: Länsförsäkringar har främst drivit arbetet i sina egna 

investeringar och en stor del av kapitalet sköts av externa förval-

tare. Men nu ska vi integrera ansvarstagandet mer.

Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef amf: Först och främst måste man 

komma ihåg att vi har 4,2 miljoner sparare, vilket motsvarar 

halva svenska befolkningen. Vi håller oss till internationella kon-
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men ser oss också som en samhällsinstitution.

Pernilla Klein: Forskningen visar ännu inget klart samband mellan an-

svarsfulla investeringar och avkastning. Hur övertygar ni förval-

tare när det ännu inte finns några bevis? 

Anna Nilsson: Man kan använda argumentet att det inte finns något 

som bevisar att man förlorar på att göra det. Dessutom kan man 

alltid fokusera på företagen. För dem är det alltid bra att se upp 

med hållbarhetsrisker. 

Christina Kusoffsky Hillesöy: Det går att hänvisa till anställda, kunder, 

ngo:s etc. Vem vill ha att göra med ett oansvarigt företag?

Pernilla Klein: Det svåra är att fånga ansvaret i investeringsprocessen. 

Hur gör man det?

Peder Hasslev: När det gäller den finansiella sidan så handlar det om 

hur långsiktigt man ser det. Ju långsiktigare, desto lättare att inte-

grera ansvaret. Ser man på fem, tio års sikt så fungerar det. Det är 

kvartalskapitalismen som hindrar. Fast den har minskat, det finns 

större förståelse för långsiktiga perspektiv.

Pernilla Klein: Det sägs ofta att medarbetarna behöver utbildning om 

hållbarhet. Hur har ni jobbat med det på amf?

Peder Hasslev: Det handlar om attityd snarare än om tekniska aspekter. 

När hållbarhetsarbetet blir en del av kulturen är det ett stort fram-

steg. 

Anna Nilsson: Vilka som förvaltar, incitamenten och utvärderingsstruk-

turerna avgör, utbildning är inte allt.

Peder Hasslev: Incitamenten spelar stor roll. Ju mer rörlig ersättning och 

bonus, desto svårare att driva långsiktigt ansvarstagande.

Mia Horn af Rantzien, vd sns: Vi hade Georg Kell, chef för fn:s hållbar-

hetsarbete Global Compact, här på sns. Han anser att konver-
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gens inom kapitalförvaltning är bra när det gäller ansvarstagan-

de. Men på er låter det som att det bättre att varje organisation 

hittar sina egna metoder. Blir det någon konvergens? 

Rob Lake: Det pågår ett enormt jobb för konvergens och för bättre och 

mer gemensam rapportering. Men på institutionell nivå finns 

redan stor mångfald.

 Pernilla Klein: Vad säger ni om McKinseys rekommendation om att 

ap-fonderna bör vara mer transparenta när det gäller hållbarhets-

arbete?

Christina Kusoffsky Hillesöy: Transparens är bra men bara till en viss 

punkt. Vill man nå långt måste ofta en del av diskussionen med 

företagen förbli privat. Annars vågar de inte säga som det är. Det 

handlar om förtroende. Man kan kräva offentliggörande av sam-

manfattningar men inte alltid alla detaljer.

Peder Hasslev: Lättaste sättet att bevisa sig externt är att skriva kritiska 

brev om brist på ansvarstagande, och sedan låta publicera dem. 

Men då är det också slut på diskussionen med företaget. Ju in-

tressantare dialog, desto mindre kan man offentliggöra. Å andra 

sidan är förstås transparens avgörande för hela området.
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Samtal nr 10

DEN NORDISKA 

ÄGARSTYRNINGS

MODELLEN

Vår modell är bättre än eu:s

DATUM 1 december 2014

Per Lekvall, Jesper Lau Hansen och Rolf Skog presenterade  

boken The Nordic Corporate Governance Model.
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 udelns k är na  är att boken ger oss bättre självförtro-

ende.« Många runt sns runda bord – norrmän, danskar, finländare 

och svenskar – sträcker lite extra på sig och nickar instämmande när 

Per Lekvall rundar av det välbesökta samtalet om The Nordic Corporate 

Governance Model, sns-boken om de gemensamma dragen i de fyra 

nordiska ländernas modeller för ägarstyrning. 

Skillnaden mot stämningen på 1990-talet är påfallande. Då hade 

just de sista regleringarna av internationellt ägande i Norden tagits 

bort och den anglosaxiska modellen var på väg att med ett kraftfullt 

crescendo ta makten över tanken på de västerländska kapitalmark-

naderna. Allt fler vd:ar hade börjat tala om aktieägarvärde som den 

bästa styråran. Många tyckte att svenska rösträttsskillnader och andra 

nordiska särdrag som avvek från den anglosaxiska modellen framstod 

som hopplöst ineffektiva och omoderna. Matchen som Sverige fick gå 

mot eu-kommissionen för att få behålla sina rösträttsskillnader blev 

hård.

Resten är historia: företagsskandaler, självreglering, finanskriser 

och chockade politikers försök att ytterligare tygla utvecklingen med 

formell reglering. Till sist nåddes en gryende insikt om fördelarna 

med långsiktiga ägare och därmed blev den nordiska modellen åter 

aktuell. 

P»
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Problemet är att de internationella regleringskvarnarna inte slu-

tat mala. Sedan senaste finanskrisen har de i stället snurrat snabbare. 

Därför är den nordiska modellen trots positiv internationell uppmärk-

samhet fortsatt hotad. Eftersom eu:s reglering gäller samtliga 28 med-

lemsländer med vitt skilda ägarsystem, utvecklade under historiens 

gång, blir gemensam reglering med nödvändighet en kompromiss.  

I det kompromissandet har de fyra nordiska ländernas respektive 

 modeller haft svårt att hävda sig.

»Det råder brist på kunskap om den nordiska ägarstyrningsmo-

dellen«, säger Per Lekvall, veteran inom svensk bolagsstyrning och 

redaktör för boken. Och i internationella rankningslistor, baserade på 

anglosaxisk bolagsstyrning, har Sverige och de andra nordiska län-

derna ofta hamnat långt ner. 

Bristen på kunskap ställer också till konkreta praktiska problem. 

Till exempel behöver »proxy voters«, konsulter som agerar ställföre-

trädande för stora internationella ägare på bolagsstämmor, mer kun-

skap om lokala förhållanden. 

Det är mot den bakgrunden som boken skrivits. Tanken är att 

med de nordiska ländernas gemensamma tyngd och likheter inom 

ägarstyrning väcka makthavarnas intresse. 

Men meningen är som sagt inte bara att tjänstemännen i Bryssel 

ska övertygas av boken, utan också att norrmän, danskar, finländare 

och svenskar själva ska förstå sina modeller och deras inbördes likhe-

ter bättre och därigenom få ökat självförtroende när det gäller att stå 

upp för systemet gentemot destruktiva internationella influenser. 
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Essensen av den nordiska modellen

»Trots att jag var med och satte igång projektet har jag överraskats 

av hur lika de fyra ländernas modeller är i grunden«, berättar Per 

Lekvall.

Utgångspunkten för all ägarstyrning är agentproblemet. Hur ser 

man till att företag som inte leds av ägare ändå styrs med ägarnas in-

tresse för ögonen? 

Agentproblemet definierades redan 1938 men fick extra upp-

märksamhet på 1970-talet när företagsledningar i usa tog sig stora 

friheter; det gällde allt från beslut om företagens strategiska inriktning 

till användandet av bolagens privatjet. Bakgrunden var det spridda 

ägandet. Största ägaren i ett bolag hade sällan mer än tio procent, ofta 

inte ens det. Få hade makt och resurser att tygla vidlyftiga företagsled-

ningar som ofta själva satt i styrelsen. Dessutom fanns i usa en djupt 

rotad skepsis mot starka ägare, eftersom man misstänkte att sådana 

skodde sig på andra ägares bekostnad. 

Främsta sättet för ägare att disciplinera företagsledningar blev 

därför att sälja aktierna, sänka kursen och öppna för fientliga företags-

köp. Under 1980-talet tillkom regler om att styrelserna var tvungna 

att ha oberoende ledamöter och kommittéer för att hantera intresse-

konflikter om till exempel ersättningar, redovisning och nomine-

ringar. 

Den nordiska modellen är fundamentalt annorlunda. En viktig 

orsak är förekomsten av starka ägare. År 2014 hade 65 procent av 

de nordiska börsföretagen ägare med mer än 20 procent av rösterna 

(sis Ägarservice). I 21 procent av bolagen hade huvudägaren mer än 

50 procent. Sverige och Norge toppade när det gällde starka ägare, 

medan Danmark hade flest bolag där huvudägaren hade mer än 50 
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procent av rösterna – en följd av stort stiftelseägande. 

Koncentrerat ägande är dock inte unikt för Norden, det finns 

även på andra håll i Europa. Det unika med Norden är i stället att 

systemet med kontrollägare kombineras med en tydlig modell för 

ägarengagemang via styrelsen samt erbjuder starkt minoritetsskydd. 

Starka ägare tillåts alltså att utöva styrning men hindras från att miss-

bruka sin makt. 

Makten delas mellan två nivåer i bolagstoppen: styrelse och verk-

ställande ledning. Den uppdelningen kännetecknar ägarstyrningen 

i alla de nordiska länderna med den skillnaden att den verkställande 

funktionen består av en grupp personer i Danmark (»direktionen«) 

men bara en person i övriga länder (i Sverige vd). Uppdelningen är 

en följd av att det finns stora ägare som vill kontrollera ledningen via 

fristående styrelser. 

Minoriteten skyddas genom möjligheter att kräva extrastämmor, 

minoritetsrevisor, minimiutdelning med mera. Det är en fundamental 

skillnad mot andra regioners modeller. 

Britternas modell för styrelsetillsättning liknar den nordiska  

men i praktiken har stämman liten makt eftersom ägandet är så spritt.  

I tysk lag betonas framför allt styrelsens övervakande roll, vilket gör 

den mindre delaktig i den aktiva styrningen av företaget än en nordisk 

– eller brittisk – styrelse. 

Var för sig är inte komponenterna i det nordiska minoritetsskyd-

det unika. Men tillsammans, och genom det sätt systemet under lång 

tid har utvecklats och successivt förädlats, står det internationellt i en 

klass för sig, vilket också har påvisats i vetenskapliga studier, förkla-

rade Per Lekvall. 

Jesper Lau Hansen, professor i finansmarknadsrätt vid Köpen-

hamns universitet och medförfattare, ser tre tydliga fördelar med star-
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ka ägare. För det första blir storägare mycket kunniga om bolagen. 

För att övervaka ledningen via styrelsen måste de förstå bolagen lika 

väl som ledningen. 

I Storbritannien, till exempel, finns en kod som reglerar institu-

tionernas roll som ägare, stewardship code. Den fungerar inte, anser 

Jesper Lau Hansen. Dessutom är institutionella ägare var för sig för 

små för att kunna sätta av de resurser som behövs för att på djupet 

följa varje bolag.

Fördel nummer två med modellen är att den bidrar till långsiktig-

het. Ägare orkar lära sig mycket om bolagen endast om de äger dem 

under lång tid. 

För det tredje gynnar modellen bolagens tillväxtmöjligheter. Or-

saken är att rösträttsskillnaderna gör det lättare för ägarna att vända 

sig till börsen för att finansiera fortsatt expansion. De behöver ju inte 

ge upp kontrollen för att notera bolaget. 

Jesper Lau Hansen påpekar också att ägare med kontrollposition 

börjar bli vanligare även på börserna i usa. Orsaken är att många 

entreprenörsföretag, inte minst inom it, växer så snabbt att grun-

darna fortfarande vill spela en dominerande roll i dem när de noteras. 

Ett exempel är Facebook. Den utvecklingen har lett till att amerikaner 

börjat se på stora ägare med nya ögon. 

Pernilla Klein, moderator: Jesper, hur tycker du att den nordiska model-

len fungerar i de bolag där ägandet trots allt är spritt?

Jesper Lau Hansen: Jag tycker att den fungerar även för dem. Storägare 

är en fördel men de är inte nödvändiga för att driva modellen 

med maktdelning mellan styrelse och ledning. Den går att appli-

cera även i bolag utan storägare. Jag tycker att svårigheterna upp-
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står när man tvingar institutionella investerare att uppträda som 

om de var storägare.

Arne Karlsson, ordförande Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Ratos med mera: 

Boken understryker vilken viktig roll den nordiska modellen spe-

lat för regionens framgång. Modellen är ett av huvudskälen till 

att Norden har fler stora, världsledande företag i förhållande till 

ekonomin och befolkningen i våra respektive länder, än de flesta 

andra länder och regioner i världen. Självfallet finns det många 

andra anledningar också, som bra utbildning och trygghetssys-

tem men ägarmodellen, i kombination med skickligt genomförd 

självreglering av näringslivet, har varit mycket betydelsefull för 

de nordiska samhällenas positiva utveckling.

Pernilla Klein: Vilka förhoppningar har du om att nordiskt samarbete 

om bolagsstyrning ska leda till ökad förståelse inom till exempel 

eu?

Arne Karlsson: Jag hoppas att vi kan skydda våra modeller och princi-

per bättre. Lägger vi samman de fyra nordiska ekonomierna är vi 

nummer tolv i storleksordning i g20. Skulle vi dessutom lägga till 

baltstaterna och Storbritannien har vi möjlighet att lägga in veto i 

eu.

Pernilla Klein: Vilka är de värsta exemplen på klåfingrig eu-reglering 

när det gäller den nordiska ägarmodellen?

Arne Karlsson: Det finns tyvärr många exempel. Problemen gäller både 

omfattningen av regleringen, principerna och ramverket. Det är 

för många lagar och regler och för mycket detaljer. Materialet 

är så omfattande att det är fullständigt otillgängligt. När Glass-

Steagall Act, det första mer omfattande försöket att reglera den 

amerikanska finansmarknaden, kom 1933 omfattade den 37 

sidor. Dodd-Frank, den nya regleringen av den amerikanska 
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finansmarknaden som kom 2010 till följd av den senaste finans-

krisen är för närvarande på cirka 850 sidor – men med diverse 

bilagor omfattar den i dag över 8 800 sidor. Skattningar pekar 

på att den färdiga produkten kommer att summera 30 000 sidor 

regelverk. Och situationen är inte bättre i Europa. Hittills täcker 

de olika regelverken 2 000 sidor, det finns experter som talar om 

ett slutligt regelverk om 60 000 sidor. Värt att notera är att Glass-

Steagall Act förmodligen är ett av världens mest effektiva finan-

siella regelverk någonsin…

Jesper Lau Hansen: En av de senaste regleringarna är typisk. Den gäller 

så kallade närståendetransaktioner, det vill säga affärstransaktio-

ner mellan relaterade parter. Enligt eu ska majoritetsägare inte få 

rösta när det handlar om sådana. I Norden skulle det innebära att 

storägare inte får utnyttja sin rösträtt. 

Toppchefernas erfarenheter

Pernilla Klein: Vilka tycker ni är de viktigaste budskapen i boken The 

Nordic Corporate Governande Model?

Tom von Weymarn, styrelseordförande Hartwall Capital: För mig är det be-

tydelsen av maktbalansen. Jag är övertygad om att den nordiska 

modellen har den bästa maktbalansen. Styrningen blir betydligt 

sämre med den anglosaxiska modellen där cheferna sitter i styrel-

sen. 

Svein Rennemo, styrelseordförande Statoil: Jag tycker att det finns för- och 

nackdelar med alla modeller. Fördelarna med den nordiska mo-

dellen är transparensen, den tydliga rollfördelningen och kopp-

lingen till vårt politiska system. 
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Ole Andersen, styrelseordförande Danske Bank: Det finns ett stort värde med 

starka ägare. Men verkligheten är inte svart och vit. Jag har sett 

fall där stora ägare bromsat förändring. Vår sociala tradition spe-

lar en viktig roll för att styrningen fungerat så väl. 

Svein Rennemo: Det är viktigt att de oberoende nomineringskommittéer 

som stämman utser för att välja styrelserna tar ansvar. 

Tom von Weymarn: När det gäller nomineringarna finns det en skillnad 

mellan de nordiska länderna. I Danmark har man ingen nomi-

neringskommitté, där väljer styrelsen själv ny styrelse. Jag före-

drar en kompromiss där nomineringskommittén enligt svenskt 

mönster väljs av ordinarie stämma men bemannas av både ett 

par ledamöter i den existerande styrelsen samt av ägarna utvalda 

ledamöter utan koppling till styrelsen. Ordförande bör vara en 

oberoende ägarrepresentant och en klar majoritet av nomine-

ringskommittén bör vara oberoende från styrelsen. Om ägandet 

är fragmenterat (typ Nokia) och det är svårt eller omöjligt att utse 

ledamöter till nomineringskommittéer från ägarkårens nätverk är 

det rimligt att låta den sittande styrelsen ta ansvar för nomine-

ringsprocessen

Pernilla Klein: Vad sägs i de nationella debatterna om eu:s reglerings-

ambitioner?

Ole Andersen: Debatten i Danmark är livlig, särskilt när det gäller den 

finansiella sektorn. Alla tycker att pendeln har svängt för långt. 

Om tre, fyra år kommer regleringen leda till att det blir omöjligt 

för finansiella företag att fylla sin roll i samhället. Själv tycker jag 

att en mix av olika sorters ägarstyrning är bäst, man ska lyssna 

både på majoritetsägaren och de andra ägarna samt följa alla for-

mella styrregler.
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Tom von Weymarn: När vi såg över den finska koden hade vi utgångs-

punkten att försöka göra reglerna så enkla som möjligt. 

Svein Rennemo: eu är inte enda orsaken till ökad komplexitet. Det finns 

så många andra faktorer som spelar in. Se på den amerikanska 

börsen. Den är utsatt för en mängd olika initiativ när det gäller 

regleringen av styrelser. 

Pernilla Klein: Hur påverkar den omfattande regleringen styrelsearbe-

tet?

Tom von Weymarn: Det gäller att försöka hitta sätt att hantera de nya la-

garna och reglerna så att man kan ägna sig åt det väsentliga. Visst 

finns det problem. Ta regleringen av bankerna. Vem ska sköta 

deras uppgift när för många formella krav hämmar dem?

Ole Andersen: Att följa reglerna är krävande. Det blir mindre tid att 

ägna sig åt kommersiella frågor, som att träffa kunder, arbeta med 

ledarskap etc.

Svein Rennemo: Ökade regleringar är inte unikt för bolagsstyrningen. 

Samma trend finns i till exempel energisektorn. Det gäller att för-

söka använda reglering på ett positivt sätt. Ta kravet på revisions-

utskott. När ett sådant nu finns gäller det att använda det för att 

kontrollera ledningen. 

Tom von Weymarn: Reglerna kan vara bra också. När vi avnoterade Te-

lia Sonera från New York-börsen behöll vi deras procedurer för 

att vi upptäckte att vi hade nytta av dem. 

Ole Andersen: Men det finns som sagt problem med regleringsbördan 

också, särskilt i finanssektorn. Förr hade Europa svag reglering 

och höga kapitalkrav i finanssektorn. I usa var det tvärtom, stark 

reglering och låga kapitalkrav. Två olika sätt att minska riskerna 

alltså. I dag har regionerna både och: höga kapitalkrav och stark 

reglering. Det är inte bra.   
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Pernilla Klein: Är vi i Norden för nitiska när det gäller att följa regler?

Svein Rennemo: Vi är i alla fall inte så bra på att förklara om vi väljer att 

inte följa dem. 

Ole Andersen: Eventuella krav på åldersgräns för att sitta i styrelser är 

ett exempel på en regel som inte borde följas. Det gäller att ha 

modet att avvika.

Pernilla Klein: Hur tycker ni att den nordiska modellen fungerar i bolag 

med spritt ägande?

Tom von Weymarn: Då är det bättre att styrelsen själv utser sina efterträ-

dare än att man tillsätter en nomineringskommitté.

Ole Andersen: Jag tror att modellen fungerar även vid spritt ägande. Om 

ägandet är totalt spritt så får man lita på att styrelsen tar ansvar. 

Annars får man lita på att marknaden gör sitt jobb via aktiekur-

sen. 

Svein Rennemo: Det finns en risk att vi överbetonar fördelarna med 

långsiktiga ägare jämfört med kortsiktiga. Självklart behöver 

man båda sorter. 

Ole Andersen: Jag tycker att det är bra med många olika sorters ägare 

även i ett enskilt bolag. Långsiktiga respektive kortsiktiga ägare 

bidrar med olika perspektiv och drivkrafter. 

Sven-Erik Sjöstrand, professor Handelshögskolan i Stockholm: I praktiken 

lever man inte upp till alla krav i den nordiska modellen utan 

i många fall låtsas man bara göra det. Och ofta blir då utfallet 

bättre för bolagen. Den svenska modellen för ägarstyrning har 

utvecklats under lång tid och blivit en del av vår kultur så den är 

svår att exportera.

Tom von Weymarn: Visst missbrukas modellen ibland. Det förekommer 

ägare som inte förmår välja ny styrelse, ledamöter som sitter i 25 

år och så vidare.
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Svein Rennemo: Den nordiska modellen går inte att exportera, den 

är invävd i vår kultur. Men några delar går att exportera. En 

nackdel är att vi har för få internationella ledamöter. Kanske är 

vi ibland lite självgoda. Medlemmar i styrelser och företagsled-

ningar tenderar att väljas ur givna nätverk. Det är inte alltid som 

medlemmarna i nätverken har branschkompetens, särskilt inte 

ordförandena. 

Hans Dalborg, tidigare ordförande Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nordea 

med mera: Meningen med boken är inte att värdera vår modell. 

Det viktiga är att de som ska fatta beslut om bolagsstyrningen 

förstår modellen. Med ökad kunskap kan beslutsfattarna inom 

eu anpassa sin reglering.

Ole Andersen: Visst är det bra med kontrollägare men var vi ska vi hitta 

alla dessa?

Rolf Skog, professor i bolags- och börsrätt Göteborgs universitet: Brist på kon-

trollägare beror på brist på incitament, till exempel preferensak-

tier. Jämför med riskkapitalisterna, »private equity«. Där har man 

kommit på en modell med incitament. 

Arne Karlsson: Jag tycker att vår modell är så bra att vi ska se den som 

en konkurrensfördel som vi bör slå vakt om. Vi ska inte expor-

tera den. Vi ska behålla den för oss själva.

Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande och ägarstyrning Folk-

sam: Hur ser ni på kvotering av kvinnor till styrelserna? Norge 

har ju infört sådan och inom eu vill man göra det. Vad har resul-

tatet blivit i Norge? Har mångfalden ökat?

Svein Rennemo: Ja, i vissa avseenden men inte i andra. Rekryteringen av 

kvinnor har lett till att medelåldern i styrelserna har minskat sam-

tidigt som man fått in fler chefer från mellannivå. Den verkliga 

utmaningen är att bygga mångfald i flera avseenden. Pluralism 
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är bra för aktieägarvärdet. Risken är att kvoteringen passiviserar 

oss, att vi tycker att den innebär att mångfaldsproblemen är lösta.

Ole Andersen: Jag tycker att kvalificering är viktigare än kvotering.

Svein Rennemo: Man kan få både och. Kvotering är en möjlighet. Det 

avgörande är om man använder kvoteringen för att öka mångfal-

den. 

Hans Dalborg: Kvotering är ett onödigt ingrepp i äganderätten. Vi 

kommer att nå målen utan politiska inhopp.

Dessutom: Företagen sköts främst av ledningen, och en av 

styrelsens viktigaste uppgifter – ja, kanske den viktigaste – är 

att tillsätta en bra ledning. Trots tio år av kvoterade styrelser har 

Norge, vad jag vet, ännu inte en kvinnlig vd i de berörda bola-

gen. Det kan inte kallas framgångsrikt.

Det viktigaste är inte att olika grupper är representerade i en 

styrelse, utan att frågeställningar och beslut utsätts för prövning 

ur olika vinklar. Ett sätt att öka mångfalden är att personalrepre-

sentanter ingår i styrelsen, vilket de gör i Sverige, Norge och Dan-

mark, men inte i Finland. Det fackliga stödet i styrelsen underlät-

tade avsevärt för oss att rädda Nordbanken. Frågan är om bristen 

på personalens inflytande i styrelsen lett till flera strejker i Finland 

än i de övriga nordiska länderna. Det borde man undersöka.

Pernilla Klein: Borde man harmonisera bolagsstyrningen i Norden? 

Tom von Weymarn: Det är inte så lätt. Ägandet skiljer sig mellan län-

derna. I Sverige har ni familjen Wallenberg och dess historiska 

ägarmakt. En sådan storägare har inte vi i Finland. Vi kan inte 

ändra oss över natten.

Per Lekvall: Apropå samarbete i Norden. Vad som överraskade mig 

när jag arbetade med boken var att alla de fyra nordiska länderna 

har ovanligt många storföretag. I förhållande till befolkning-



188
C A R I N A  L U N D B E R G  M A R K O W



189

sa
m

t
a

l
 n

r
 1

0
  

 D
en

 n
or

di
sk

a 
äg

ar
sty

rn
in

gs
 m

od
ell

en

ens storlek ligger alla länderna före både usa, Storbritannien 

och Tyskland. Den nordiska modellen, som har sina rötter i 

1930- talets Danmark där den från styrelsen legalt fristående, ex-

ekutiva funktionen utvecklades, har sannolikt haft viss del i detta.

Caroline af Ugglas, dåvarande aktiechef Skandia: Modellen bidrar till de 

nordiska börsernas framgång. Svenska börsen slåss med Austra-

lien om att vara den mest högavkastande. 

Pernilla Klein: Vilka ser ni som de största hoten mot modellen från eu:s 

sida?

Dan Brännström, generalsekreterare far: Jag oroar mig mest för revisions-

paketet, en 200 sidor lång ny reglering från eu. I paketet nämns 

ägarna bara en gång. Det är som om de inte finns sett ur politiker-

nas synvinkel. Ingen tycks tro att ägare och företagsledning kan 

ta ansvar. Allt ska kontrolleras. Och alla granskar alla. Styrelsens 

revisionsutskott ska granska revisorn. Samtidigt ska revisorn  

bli alltmer oberoende – hur går det ihop? Om jag var storägare  

i bolag där detta ska implementeras skulle jag undra vad myn-

digheterna håller på med i mitt bolag. Ägna inte tid åt att över-

reglera! Dessutom söker politikerna bland gamla regleringar, de 

utvecklar inte nya och bättre regler.

Pernilla Klein: Samarbetar ni inom revisionsbranschen för att påverka 

eu?

Dan Brännström: Ja, och vi samarbetar på Europanivå men framför allt 

inom Norden för att få gehör för våra synpunkter. Vi har försökt 

engagera svenska eu-parlamentariker och regeringen och en del 

tokigheter har vi lyckats få bort. Den svenska regeringen lycka-

des till exempel rädda svenska valberedningars delaktighet när 

det gäller att välja revisor. 
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Caroline af Ugglas: Ett bra exempel på missriktad detaljreglering är 

den om banker, eu:s kapitaltäckningsdirektiv. Den del som gäl-

ler styrelserna slår mot de institutionella ägarnas möjligheter att 

förbättra ägarstyrningen. Institutionernas roll är ju att arbeta 

med valberedning, nominera styrelseledamöter. Den rollen byg-

ger på att vi har en kader av oberoende styrelseledamöter som är 

skickade att bidra. I och med att de nya reglerna begränsar antalet 

uppdrag per ledamot till fyra stycken, blir den rollen svårare att 

spela. Regleringen slår rakt mot vår kader av ledamöter. 

Nästa invändning gäller det stora skadeståndet. Bankleda-

möter kan bli skyldiga 5 miljoner euro om de felar. Det är ett ab-

surt högt belopp, särskilt om man sätter det i relation till styrelse-

arvodena i mindre finansiella koncerner, ofta i storleksordningen 

200 000 kronor per år. 

I Sverige är vi vana vid att myndigheter efter remissrundor 

anpassar förslag till ny reglering utifrån nytta. I eu tycks man inte 

göra det. Dessutom införs nya regler mycket snabbt och inom 

många områden utan att hänsyn tas till deras sammantagna ef-

fekt. Man kan jämföra med läkare som skriver ut många olika 

mediciner till äldre patienter utan att sätta sig in hur de samvarie-

rar. Var medicin för sig behövs kanske men tillsammans kan de 

nästan ta livet av patienten. 

Dan Brännström: Det är svårt när regler ska omfatta 28 medlemsstater. 

När det ska beslutas om ny reglering av revisorer vill alla 28 med-

lemmar få med något från sitt land.

Per Lekvall: Varje enskild ny regel går att hantera men sammantaget 

får den ökade regleringen stora negativa effekter. I nästan varje 

förslag från eu-kommissionen finns det inslag som inte passar i 

Norden.
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För att påverka kommissionen krävs det att man är med i dis-

kussionerna på ett tidigt stadium, och inte engagerar sig först när 

förslagen ligger på bordet. Därför bör de nordiska länderna ha 

permanent representation i Bryssel med bolagsstyrning som hu-

vudsyssla. I dag har de som jobbar med detta ansvar för många 

andra områden också. Det gäller att vara med och påverka kom-

missionen redan på problemformuleringsstadiet.  

Vidare bör de nordiska länderna samarbeta betydligt mer 

när det gäller förhandlingar inom eu. Där finns det mycket att 

vinna. Jag hoppas att boken övertygar de inblandade om möjlig-

heten att samarbeta, om att vi verkligen har mycket gemensamt. 

Dessutom bör de nordiska länderna hålla ihop och undvika 

nya regler som ökar skillnaderna mellan dem när det gäller bo-

lagsstyrning. Det viktiga är att man i stället vårdar den nordiska 

modellen. För detta behövs inte någon gemensam nordisk kod, 

det viktiga är att man inte inför nya skillnader. 

Sussi Kvart, styrelseproffs: Jag tror att hotet mot den nordiska ägarstyr-

ningsmodellen ingår i ett större mönster. Sverige är ett litet, ho-

mogent land med stark social kontroll. Det är den homogeniteten 

som nu utmanas. Globalisering, rivna gränshinder, en öppnare 

omvärld det är mycket som tränger sig på. Det är fåfängt att tro 

att vi kan behålla den här modellen som om ingenting hade hänt. 

Anna-Clara af Ekenstam, partner PwC: Ett hot som vi underskattar är 

att det blir fler och fler organ på eu-nivå som har till uppgift att 

kontrollera att vi följer regler och att vi gör samma tolkningar 

av regelverken i olika länder. För finansmarknaden finns det ett 

organ, för revisorer ett annat och så vidare. Tolkningar görs i 

församlingar där vi inte har företrädare. Även i det perspektivet 
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kommer vi som litet land att ha svårt att få igenom vårt sätt att se 

på hur regler ska tillämpas. 

Dan Brännström: Vi måste ändå fajtas för det vi tror på. Om vi upplever 

att vi har konkurrensfördelar med vår modell måste vi fortsätta 

att argumentera för det och gärna, som Per är inne på, i ett tidigt 

stadium. Men framför allt måste vi vara proaktiva i vårt sätt att 

driva näringsliv så att behovet av regleringar inte uppstår. Där 

kan jag självkritiskt se på min bransch, revisionsbranschen. Nu 

har Bryssel talat om hur den nya revisionsberättelsen ska se ut. 

Det borde vi själva ha gjort. 

Caroline af Ugglas: När jag som aktiechef på Skandia var med på besök 

i Bryssel för att diskutera den så kallade grönboken för börsbo-

lag med bland annat eu-parlamentarikerna, som verkade lika 

yrvakna som vi i den här frågan, då var det tydliga budskapet att 

vi i Norden måste gå samman. Tillsammans utgör de nordiska 

länderna en så stor kritisk massa att det blir oerhört besvärande 

för eu om vi förordar en annan struktur. 

Per Lekvall: När det gäller riktigt dålig eu-reglering finns det en hel rad 

exempel de senaste tio åren. Men det har visat sig att vi klarar av 

att hantera dem. Vi gör anpassningar. När eu kräver att styrelsen 

ska vara oberoende av huvudägaren bestämmer vi att halva ska 

vara det. Vi ändrar oberoende från företaget till oberoende från 

ägaren och till att bara två ledamöter behöver vara det. Den nord-

iska modellen fungerar därför att folk är kloka.

Problemet gäller små företag. De har svårare att anpassa sig. 

Där blir reglerna lätt tyranni. 

En intressant fråga är om institutionella investerare kan bli 

starka ägare genom att agera tillsammans. I dag finns det klara 

restriktioner mot det. 
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Pernilla Klein: Rolf Skog, hur ser omvärlden på vår modell, hur har 

synen förändrats över tid?

Rolf Skog: Jag är inte säker på att den nordiska modellen inte kan vara 

en exportvara. Internationella diskussioner handlar ofta om 

regelgivning men regler är ett trubbigt instrument. Långsiktigt 

måste man ha en idé om hur systemet ska vara utformat för att ge 

ett bra ekonomiskt utfall. Vi i Norden har under lång tid pekat på 

att vi har en modell som är riggad på ett bra sätt med bland annat 

skillnader i rösträtt. 

De senaste tio åren har det pågått ett tydligt sökande i usa 

och Storbritannien efter ytterligare ett instrument att använda 

sig av i ägarstyrningen. De letar efter en metod att låta institutio-

nella ägare utöva mer ägarmakt via konsulter och koder. Vi kan 

erbjuda en modell där starka ägare via rösträttsskillnader kan 

göra jobbet åt institutionerna med starkt minoritetsskydd som 

kontroll. De borde vara intresserade.
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Samtal nr 11

DANSKA 

 STIFTELSER SOM 

 FÖRETAGSÄGARE 

Långsiktigast av alla

DATUM 20 januari 2015

Steen Thomsen, professor vid Copenhagen Business School  

och Håkan Svedman, landchef för Ikea Sverige, samtalade  

om erfarenheter av stiftelser som företagsägare.
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 tor a stif telseägda  börsnoterade bolag överle-

ver längre, går bättre och har mindre svängiga resultat«, sade Steen 

Thomsen, professor vid Copenhagen Business School och chef för 

Center for Corporate Governance, när han berättade om danskt stif-

telseägande på sns. Han vet vad han talar om, eftersom han forskat 

om stiftelser som företagsägare i 25 år och Danmark har störst andel 

stiftelsekontrollerade företag i världen. På danska börsen kontrolleras 

hela 70 procent av värdet av stiftelser som har mer än 50 procent av 

rösterna i respektive bolag.

Stiftelser dyker nästan alltid upp i diskussioner om hur det lång-

siktiga ägandet ska öka, inte minst i Sverige där huvudägare mist 

kontrollen över bland annat flera stora läkemedelsföretag. Kontras-

ten mot Danmark är stor, eftersom danskarna behållit makten över 

sin stiftelseägda läkemedelsindustri, där bolag som Novo Nordisk, 

Lundbeck och Leo de senaste 15 åren utvecklats väl. Om svensk 

läkemedelsindustri hade kontrollerats av stiftelser, hade vi fått behålla 

den då? Är ökat stiftelseägande även i andra branscher en lösning på 

problemen med kortsiktighet i näringslivet? Finns det nackdelar med 

stiftelseägande? Kan stiftelser hämma företags utveckling?

Först en definition av långsiktigt stiftelseägande. Alla stiftelser 

borgar nämligen inte för långsiktighet. Svenska stiftelser är ett bra 

S»
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exempel. Både Wallenbergsfären och Handelsbanken/Industrivär-

densfären, Sveriges två största huvudägare, kontrolleras av stiftelser. 

Tre Wallenbergstiftelser har 48 procent av rösterna i Investor och 

100 procent i ägarbolaget fam och kontrollerar alltså indirekt Atlas 

Copco, seb, Saab, Electrolux, Husqvarna, skf, Stora Enso och delar 

av makten i Ericsson, abb, Astra Zeneca och sas.

Tre Handelsbanksstiftelser (och några shb-fonder) kontrollerar 

via eget ägande och korsägande Industrivärden, Handelsbanken, 

sca, Skanska, ssab, Sandvik, Volvo och Ica.

Flera andra svenska storföretag är också stiftelseägda. Ikea ägs 

av nederländska stiftelser som grundaren Ingvar Kamprad skapade. 

Nordstjernan kontrolleras av familjen Johnsons stiftelser och invest-

mentbolaget Ratos av familjen Söderbergs stiftelser.

Skillnaden mot Danmark är att de svenska stiftelserna inte har 

evigt ägande som mål. De är sällan tillkomna för att till varje pris be-

hålla makten i bolagen. Ikea är ett undantag. 

De flesta av de danska stiftelserna, däremot, är skapade enkom 

för att bevara makten i enskilda bolag. Ägarformen gäller många av 

danskt näringslivs kronjuveler, bryggeriet Carlsberg, rederiet ap Möl-

ler Gruppen och Danfoss (värme- och kylteknik), för att bara nämna 

några. Stiftelser är den dominerande ägarformen i Danmark. 

Om erfarenheterna av Danmarks stiftelseägande och Ikeas, och 

dessas betydelse för långsiktigheten, handlar detta kapitel.  



200

Steen Thomsen om fallet Danmark

Danmark har en stor flora av stiftelser, totalt finns drygt 1300 stiftel-

ser men bara drygt 400 äger företag, berättade Steen Thomsen. Av 

dem sysslar många med att driva museer, tidningar, välgörenhet och 

liknande. En hel del är finansiella kooperativ.  

Bara drygt 100 av de 400 företagsägande stiftelserna äger större 

företag. Av dessa är det tio som dominerar. De står för huvuddelen av 

det stiftelseägda kapitalet och avgör hur stiftelseägandet i Danmark 

sammantaget går. 

Flera av stiftelserna har rötter långt tillbaka i historien. Carls-

bergfonden bildades redan i slutet av 1800-talet. Men de flesta kom 

till på 1970- och 1980-talen, när danska ägarskatter var ovanligt 

höga, bland annat förmögenhetsskatten. Ägarna av bolag flyttade 

sina innehav till stiftelser för att slippa skatt. Stiftelserna fick bolagens 

överlevnad och fortbestånd som yttersta mål. Sedan dess har förmö-

genhetsskatterna sänkts och en kännbar gåvoskatt införts för stiftelser. 

Numera är det ovanligt att danska entreprenörer lägger sitt ägande i 

stiftelser.

Men skatter är sannolikt inte enda skälet till att Danmark har 

ovanligt många stiftelseägda bolag. Andra nordiska länder har ju 

också haft höga skatter. De mesta kända danska ägarstiftelserna, 

Carlsberg, Novo Nordisk och ap Möller grundades innan förmögen-

hetsskatterna blev höga. 

Ett annat skäl kan, enligt Steen Thomsen, vara att Carlsberg 

genom sina framgångar blivit en förebild, ytterligare ett att stiftelser 

spelat en stor roll för att öka legitimiteten i det jämställdhetssträvande 

Norden. I övriga nordiska länder, förutom Sverige, finns dock få stif-

telseägda företag, i Norge bara några stycken och i Finland inga alls.
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Det är dessa danska så kallade industriella stiftelser som Steen 

Thomsen intresserat sig för, senast i projektet »Industrial Foundations 

as Owners«. Hans definition är att stiftelserna ska ha kommit till ge-

nom frivilliga donationer, ha den absoluta röstmajoriteten i företag 

(mer än 50 procent), inte få sälja dessa, inte ha några ägare, inte kunna 

upplösas samt styras av stadgar som grundaren bestämt. De skiljer sig 

från amerikanska så kallade trusts genom att de får ha ägarmajoritet i 

bolag. Det får inte de amerikanska efter en lagändring 1969. Ameri-

kanska »trusts« kan dessutom för det mesta upplösas av bolagets ägar-

familj eller dess arvtagare.

Att danska stiftelser följer sina stadgar kontrolleras av en myndig-

het, liksom att styrelseledamöterna inte plockar ut för mycket pengar. 

Ledamöternas ersättningar måste redovisas för myndigheten som kan 

kräva att de sänks, vilket har hänt. Myndigheterna får dock inte lägga 

sig i affärsverksamheten. 

Däremot kan myndigheterna ha synpunkter på vem som får sitta 

i styrelsen, vilket gör konstruktionen sårbar. Danmarks stiftelsebolag 

kan alltså med ett penndrag, via vilka som sitter i styrelsen, förstatli-

gas.

Medlemmar ur grundarfamiljen kan välja om de vill sitta i stiftel-

sens styrelse, vilket de gör i hälften av Danmarks största industriella 

stiftelser. Styrelsen väljer oftast själv nya ledamöter. Viss överlappning 

mellan stiftelsernas och bolagens styrelser är vanlig och brukar enligt 

forskningen vara positiv för företagens resultatutveckling. Styrelse-

medlemmar i stiftelsen är personligen ansvariga för risktagande som 

äventyrar stiftelsens fortbestånd.  

Det är en imponerande andel bolag som till minst 50 procent 

kontrolleras av denna typ av stiftelse i Danmark, majoriteten av det 

danska näringslivets kronjuvuler, även om andelen av börsvärdet 
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de senaste åren drivits upp kraftigt på grund av den positiva kursut-

vecklingen för storbolagen Novo Nordisk och ap Möller Gruppen på 

senare år. Fram till för sex, sju år sedan låg andelen på 30–40 procent. 

I skrivande stund ligger den på 70 procent.

De 10 största stiftelseägda bolagen väger också tungt i dansk eko-

nomi i andra avseenden än börsvärdet, konstaterade Steen Thomsen. 

De står för 10 procent av danskt förädlingsvärde (bnp) och 5 procent 

av den totala inhemska sysselsättningen, 8 av den privata sysselsätt-

ningen och 16 procent av den danska sysselsättningen i andra länder. 

Läkemedelsindustri och rederier väger tyngst. 

Den kanske allra viktigaste rollen spelar stiftelserna för dansk 

forskning. Stiftelseägda bolag står, med sådana som Novo Nordisk 

och Lundbeck i spetsen, för 50 procent av dansk forskning och ut-

veckling, vilket delvis är en följd av historien. Laboratorier ägdes förr 

ofta av stiftelser. Så var fallet med Novo Nordisks laboratorier. När 

Carlsbergfonden startades 1876 för att driva ett laboratorium var det 

forskaren Louis Pasteurs (bakteriologins fader) motsvarande upplägg 

som stod modell.

Någon direkt koppling mellan stiftelserna och forskningen finns 

numera sällan, eftersom det inte är någon skattefördel med donatio-

ner från stiftelserna till bolagen. Men stiftelserna kan bidra indirekt. 

Ett exempel är Novo Nordisk-stiftelsernas bidrag till att utveckla Kö-

penhamn som läkemedelslokalisering och till universiteten. Sådana 

donationer gynnar ju inte bara branschen i allmänhet utan även Novo 

Nordisk. 
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Erfarenheter från andra länder

Ingenstans väger, som sagt, ägarformen så tungt som i Danmark men 

den finns även i andra länder, särskilt i Nordeuropa, berättade Steen 

Thomsen. Tyska exempel är mediakonglomeratet Bertelsmann och 

livsmedelsdetaljisten Lidl. Största stiftelseägda bolaget i världen är 

det indiska konglomeratet Tata Group med lika många anställda som 

alla de danska stiftelseägda storbolagen tillsammans. Steen Thomsen 

har särskilt granskat Tatastiftelsernas stadgar på plats i Indien för att 

övertyga sig om att familjen Tata inte kan upplösa dem och ta tillbaka 

pengarna. 

Ett intressant exempel är ett mindre lyckat italienskt. När italien-

ska staten lät donera banker till stiftelser, befolkade man samtidigt sty-

relserna med politiker. Pengar har kanaliserats till annat än bankerna, 

till exempel politiska partier. 

Det italienska exemplet påminner om att en stiftelse främst är en 

legal struktur. Hur den fungerar beror på hur den utformas och vad 

man lägger i den. Ägarkulturen i ett land har alltså betydelse för hur 

stiftelserna fungerar. Något i kulturen tycks göra att stiftelseägande 

fungerar ovanligt bra i Danmark och Sverige. Kanske har små, homo-

gena och välbeställda samhällen som de nordiska lättare att erbjuda 

det förtroende, den trygghet och den avsaknad av korruption som 

tycks krävas för att stiftelseägande ska fungera väl. 

I usa fanns det många industriella stiftelser fram till en lagänd-

ring 1969 som omöjliggjorde avdrag för donationer till stiftelser som 

hade kontrollposter i bolag. Då tvingades till exempel den stiftelse 

som ägde läkemedelsbolagen Eli Lilly minska sin ägarandel till en 

icke-kontrollerande post. 
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En jämnare utveckling i  
de stiftelseägda bolagen

Enligt Steen Thomsen går, som sagt, de stora stiftelseägda börsno-

terade bolagen bättre än andra. Hans mätning åren 1995–2009 av 

avkastningen på totalt kapital i 32 danska och svenska börsbolag visar 

att den var högre i stiftelsekontrollerade bolag än i övriga. Dessutom 

var variationerna i avkastning och tillväxt mindre i stiftelseägda bolag 

än i övriga, det vill säga de gick både bättre och hade en jämnare ut-

veckling. Överavkastningen försvinner visserligen om man rensar för 

branschspecifika faktorer men resultatet är ändå intressant med tanke 

på att det går stick i stäv med teorin att ägande drivs bäst om alla äga-

res och ledningens privata ekonomiska intressen sammanfaller. 

Steen Thomsen tror att den jämnare resultatutvecklingen beror 

på att ägaren inte kan ta lika stora risker. Stiftelsen äger ju oftast bara 

ett företag, den har som man brukar säga alla ägg i samma korg och 

därmed inte råd att tappa den. Något som talar för det är att de stif-

telseägda bolagen inte växer lika snabbt som andra. Ägaren är mer 

riskavert. Det yttersta målet är att bolagen ska överleva. Företagen 

behöver alltså inte göras extra aptitliga för att locka köpare. Kanske är 

den lägre tillväxttakten också en följd av att stiftelserna inte gärna vill 

spä ut sitt ägande i bolagen genom att ta in kapital via andra ägare. 

Men det tycks också finnas nackdelar med stiftelseägande, för när 

man tittar på ett större antal stiftelsekontrollerade bolag blir resultatet 

det motsatta. För de 300 största stiftelseägda bolagen är resultatet 

sämre än för icke stiftelsekontrollerade. Enligt Steen Thomsen kan 

skillnaden bero på att de stora börsnoterade stiftelsekontrollerade 

bolagen lever i den bästa av två världar. Stiftelseägandet gynnar lång-

siktigheten och stabiliteten. Noteringen och uppmärksamheten som 
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följer när det gäller stora bolag leder till offentlig granskning och dri-

ver på utvecklingen. Börsen fungerar som alarmklocka.

Viktigast av allt, understryker Steen Thomsen, och den stora 

skillnaden: stiftelsekontrollerade bolag köps till skillnad från andra 

bolag inte upp. Överlevnaden som självständiga är mycket större för 

stiftelsekontrollerade bolag, särskilt efter de första 20 åren, upp till 

500 procent större. När det gäller läkemedelsindustrin har stiftelserna 

enligt Steen Thomsen varit avgörande för att Danmark har kunnat 

behålla den.  

Stiftelsekontrollerade bolag har också lägre skuldsättning och 

ofta bättre rykte än andra. Styrelse och vd byts inte ut lika ofta som i 

andra bolag.

Steen Thomsen ser flera skäl till att de stiftelsekontrollerade 

bolagen går bättre. Ett är urvalet, stiftelserna är till för att bolagen 

ska överleva. Ett annat är det engagemang som brukar följa med stif-

telsens mål. De som arbetar i bolagen identifierar sig ofta starkt med 

målet. När han besöker det tekniska konsultföretaget Ramböll är en-

gagemanget så starkt att det märks, berättar han. 

Fallet Ikea

Ikea blev stiftelseägt på 1970-talet. Anledningen var att grundaren 

Ingvar Kamprad ville att bolaget skulle överleva honom själv. Han 

skrämdes av kortsiktigheten på börsen och ville bädda för ett obero-

ende och långsiktigt liv för Ikea.

Stiftelseägandet är dock inte den viktigaste orsaken till att Ikea 

upplevs som långsiktigt, anser Håkan Svedman, landchef för Ikea 

Sverige. Minst lika viktigt är att bolaget har valt att finansiera sin egen 
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expansion. I Ikea framstår inte vinsten som ett mål i sig utan som 

medel för att växa. »Det tar tid att slå sig in i usa, Kina och Ryssland 

men starka finanser innebär att vi har kunnat göra detta själva«, säger 

Håkan Svedman. »Vi får aldrig glömma bort kunderna. Det är de som 

bäddar för framgången.«

Goda resultat och långsiktigheten har inneburit att Ikea varit 

mindre beroende av konjunkturen än andra bolag. Möbeljätten har 

kunnat investera när andra inte haft råd. Det har ökat effektiviteten i 

affärsverksamheten.

En annan framgångsfaktor är Ikeas starka kulturella värderingar, 

dem som Ingvar Kamprad lagt grunden för. Sådana hålls vid liv av 

människor, inte av ägarformer, påpekar Håkan Svedman. »Vi har en 

fantastisk framgång. Vi är ödmjuka utifrån perspektivet att så många 

besöker oss, 38 miljoner besökare i Sverige förra året.« 

Pernilla Klein, sns: Ikeas ägarstyrning ifrågasätts då och då i media. 

Leder stiftelseformen till hemlighetsmakeri och myter?

Håkan Svedman: Vi på Ikea har inte varit så bra på att vara transpa-

renta. Men nu gör vi årliga sammanställningar för till exempel 

Sverige, med information om den finansiella ställningen, hållbar-

het och så vidare. Stiftelseformen innebär att Ikea snarare är ett 

varumärke än ett företag. Ikea består av en mängd oberoende 

företag, som dock redovisar sina resultat på samma sätt. 

Pernilla Klein: Finns det en diskussion i Danmark om stiftelser liknande 

den kritiska om Ikea i Sverige?

Steen Thomsen: Det finns en vänsterkritik, men också intrycket att stif-

telser är bra för forsknings- och utvecklingssatsningar.

Pernilla Klein: Din forskning visar att stiftelseägda bolag är långsikti-

gare men växer långsammare? Stämmer det i Ikea?
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Steen Thomsen: Nej, Ikea har lyckats vara både stabilt och ha växtkraft. 

En orsak är antagligen att bolaget vuxit organiskt. Stora köp är 

ofta riskabla eftersom de för det mesta medför stora skulder. 

Pernilla Klein: Det finns en variabel i din undersökning som kallas repu-

tation. Vad ingår i den?

Steen Thomsen: csr, kvaliteten på produkterna, kundnöjdhet med 

mera. Vi har frågat människor hur de uppfattar rykten om bolag. 

Svaret är att de upplever hållbarheten i stiftelseägda bolag som 

bättre. 

Pernilla Klein: Hur mycket donerar de danska stiftelseägda bolagen till 

ideella ändamål?

Steen Thomsen: Fem miljarder danska kronor per år varav hälften till 

forskning och utbildning. Resten skänks till utbildning, museer, 

teatrar, välfärdsprojekt och liknande. Det mesta går till danska 

ändamål, trots att de stiftelseägda bolagen ofta har stor verksam-

het i andra länder. 

Pernilla Klein: Vad skänker Ikeastiftelsen till?

Håkan Svedman: Vår ägarstiftelse satsar dels pengar i den egna verk-

samheten – bland annat på hållbarhet, sänkta priser till våra kun-

der och nyetableringar – dels till välgörenhet via Ikea Founda-

tion. Mer än 100 miljoner euro under föregående år har gått till 

barn och ungdomar på de fattigaste platserna runt om i världen. 

Det går förstås alltid att göra mer. Kunderna avgör förutsättning-

arna. 

Pernilla Klein: I vilka andra branscher än läkemedel har stiftelseägande 

påverkat strukturen i Danmark? 

Steen Thomsen: Flera av Danmarks stora rederier ägs av stiftelser.

Pernilla Klein: Hur kommer det sig? Shipping är ju inte så forsknings-

krävande? 
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Steen Thomsen: Det krävs stora investeringar i hamnar, fartyg och lik-

nande. Grundarens son ap Möller ville minska rederiets känslig-

het för konjunktursvängningar, bland annat för att möjliggöra 

stora investeringar. Det var en viktig orsak till att han överlät 

ägandet till en stiftelse. 

Pernilla Klein: Vilken betydelse har skatter och andra regler för bildan-

det av stiftelser? 

Steen Thomsen: Ganska stor. Schweiz har mycket generösa regler för 

stiftelser. I Danmark däremot är reglerna numera stränga. Därför 

bildas få nya stiftelser. I Sverige är synen på styrning av stiftelser 

mer liberal. Grundare får utgöra majoritet i styrelsen, till exem-

pel.

Pernilla Klein: Vad skulle du råda politiker till när det gäller reglerna för 

stiftelser? 

Steen Thomsen: Stiftelserna är bra för Danmark. Stiftelseägda bolag 

fungerar som en ryggrad i danskt näringsliv. De spelar en bety-

dande roll för mångfalden i ägandet.

Stiftelser bäddar för uthållighet om man har en bra idé. Där-

för ska det inte finnas för många restriktioner för den som vill 

skänka sitt bolag till en stiftelse. Målet borde vara att skapa skat-

teneutralitet för stiftelser jämfört med andra ägaralternativ.  

I usa borde man ändra på de skatteregler som sedan 1969 hind-

rat industriella stiftelser. Den som skänker kan gärna få sola sig 

i glansen av sin donation, i alla fall under en generation. Det är 

stiftelseformen värd.  

Jag tror också att stiftelseägda bolag gör färre och bättre före-

tagsköp. Placerarna borde ställa sig mer positiva när det är stiftel-

seägda bolag som köper företag. 
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Pernilla Klein: I Sverige är stiftelser tvungna att dela ut 80 procent av 

vinsten till välgörande ändamål. Gäller samma regler i Danmark? 

Steen Thomsen: Danmark har inte de skattereglerna. Du får dela ut hur 

lite du vill. Utdelningarna brukar motsvara en procent av till-

gångarna.

Pernilla Klein: En kritik mot stiftelser är att man låser in kapital i gamla 

befintliga branscher och inte stimulerar nyföretagande. Stämmer 

den? 

Steen Thomsen: Nej, många av de nya bioteknikföretagen i Danmark 

grundas med kapital från läkemedelsstiftelserna. Men sedan vill 

förstås entreprenörer först bli förmögna innan de är beredda att 

skänka sitt ägande till nya stiftelser.

Pernilla Klein: Vilken betydelse har Ikeas investeringar för regioner i 

Sverige, Haparanda till exempel, där ni har öppnat varuhus?

Håkan Svedman: Ikea betyder mycket för mindre tillgängliga regioner 

i Sverige, bland annat till följd av Ingvar Kamprads filosofi att 

testa affärsidén genom att etablera sig där förhållandena inte är 

så lätta. I Haparanda är Ikea med och bidrar till utvecklingen av 

Sverige på ett fint sätt. Jag fascineras alltid när jag besöker varu-

huset där. Först flyger jag till Luleå, sedan är det en lång bilresa 

genom ödemark. Inte ens i Haparanda ser man särskilt mycket 

folk. Men när man kliver in på Ikeavaruhuset är det alltid fullt 

med människor. 

Pernilla Klein: Enligt Steen är risken lägre i stiftelseägda bolag. Händer 

det att Ikea lägger ned varuhus? 

Håkan Svedman: Det har faktiskt hänt i Danmark. Ikea lade ned ett 

varuhus i Ålborg. Dock öppnades ett nytt 20 år senare. 

Pernilla Klein: Vilken effekt har stiftelseägande på ersättningsnivåerna i 

näringslivet? Blir de lägre?
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Steen Thomsen: De som arbetar med stiftelserna har ingen bonus. 

Grundarna kan dock ha en del aktier. På företagsnivå i börsno-

terade bolag är det ingen skillnad. Där ligger ersättningarna på 

samma nivå i stiftelsekontrollerade bolag som i andra börsnote-

rade bolag. De anställda har dock högre löner än i andra bolag,  

8 procent högre. Men det kan bero på andra faktorer än stiftelse-

ägandet, som vilken bransch bolagen är verksamma i, hur bra de 

går, utbildningsnivån hos de anställda men också på att stiftelse-

ägda företag skulle kunna vara mer generösa, att stiftelseägandet 

bidrar till att man ser verksamheten mer som en familj.  

Pernilla Klein: Hur ser Ikeas ersättningsfilosofi ut?

Håkan Svedman: En viktig belöning i Ikea är personlig utveckling. Det 

är genom det som jag fått mitt jobb efter 20 år inom Ikea. Organi-

sationen skapar förutsättningar för att lära, ta ansvar och påver-

ka. Jag har svårt att tro att jag skulle ha fått lika stora möjligheter i 

ett annat bolag. Ikea är långsiktigt även när det gäller människor.

Därutöver finns lojalitetsprogrammet »Tack«. Efter att ha 

arbetat inom ikea i fem år görs pensionsavsättningar, som är lika 

för alla medarbetare. Verksamhetsåret 2014 innebar det 27 000 

svenska kronor i pensionsavsättning oberoende av befattning. 

Till det kommer bonus efter prestation enligt en transparent mo-

dell.

Pernilla Klein: Enligt Steen är utbildningsnivån bland anställda högre 

i stiftelseägda bolag. Vilken är Ikeas filosofi när det gäller att ta 

vara på talanger och högre utbildning?

Håkan Svedman: Historiskt har talangerna i Ikea kommit fram genom 

att de fått växa med ansvar i bolaget. Vi behöver bli ännu bättre 

på både det och på att rekrytera utifrån och integrera nytillkom-

na. 



Pernilla Klein: Tar ni varuhuschefer utifrån?

Håkan Svedman: Ja, men det är bättre om man kan företagskulturen 

innan man blir varuhuschef. Ett varuhus är en stor verksamhet.

Sussi Kvart, styrelseproffs: Novo Nordisk har framhållits som föredöme, 

även när det gäller hållbarhet. Bolagets framgång sägs bero på att 

man skrivit in hållbarhet i bolagsordningen. I svenska bolag har 

vi avråtts från att göra det. Risken är att man blir stämd. Finns det 

någon särskild orsak till att stiftelseägda bolag kan ha hållbarhet 

i bolagsordningen, eller beror det på att dansk lag skiljer sig från 

svensk? 

Steen Thomsen: Det beror på skillnader i lagar. I Sverige är bolag enligt 

lag tvungna att ha som yttersta mål att tjäna pengar. I Danmark 

finns ingen sådan lag. Jag tycker att det är ett stort misstag att 

Sverige lagstiftat om vinstmål. Ägare borde ha rätt och möjlighet 

att hitta en annan balans om de vill. Sverige borde ändra på den 

lagen. 
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 ill sist beror  ägarstyrningen i världen på hur 

ägandet utvecklas. Det fortsätter att förändras kraftigt. Därför kom-

mer villkoren för ägarstyrning också framöver att påverkas i snabb 

takt. Det gäller även den framgångsrika nordiska modellen. Det 

framgick tydligt när två toppforskare kommenterade forskningen 

om ägarstyrning i världen i allmänhet och den nordiska modellen i 

synnerhet. 

Skiftet till ökat institutionellt ägande går snabbt, inte bara i usa 

och Europa utan även i Sydamerika och Asien, konstaterade Ronald 

Gilson, professor vid Stanford Law School och en av de ledande fors-

karna i världen när det gäller ägarstyrning, när han gästade sns.

I usa äger institutionella ägare i dag 70 procent i bolagen på 

tidningen Fortunes lista över de 500 största. I de tio största företagen 

utan kontrollägare äger de 25 största institutionella ägarna tillsam-

mans mellan 25 och 40 procent, det vill säga tillräckligt mycket för 

att i praktiken kontrollera bolagen, ungefär som i Sverige. Minoritets-

ägandet är inte längre spritt utan koncentrerat. En liknande utveck-

ling pågår i många andra länder. Balansen mellan huvud- och mino-

ritetsägare håller alltså på att förskjutas. Ännu vet ingen riktigt vart 

utvecklingen kommer att leda. 

Ronald Gilson tycker att den nordiska modellen med rösträtts-

T
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skillnader och starkt minoritetsskydd har varit ett framgångsrikt 

alternativ till den angloamerikanska modellen där marknaden står för 

kontrollen. Men han anser samtidigt att förändringarna av ägandet i 

världen leder till nya förutsättningar.

Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Närings-

livsforskning, påpekade att den nordiska modellen för bolagsstyrning 

blivit sårbar eftersom det numera krävs samarbete mellan kontroll-

ägare och allt större institutionella ägare för att den ska fungera. Om 

svenska institutioner exempelvis får utländska ägare är det inte säkert 

att de är lika motiverade att engagera sig i nomineringsarbetet längre. 

»Det svenska systemet där de institutionella ägarna deltar i no-

mineringsarbetet är inte formellt säkrat utan en utväxt av vår kultur. 

Systemet är inte robust. Vi måste hitta regler om det ska hålla över 

tid«, sade han.

Ronald Gilson om vem som  
ska vakta väktaren

Ronald Gilson benade upp grundproblemet. Idealfallet när det gäl-

ler ägarstyrning är helägare. Då har ägaren den fulla makten och får 

själv ta alla konsekvenser av sina beslut. Det finns inga andra ägare att 

utöva maktmissbruk mot och ingen konflikt när det gäller styrningen. 

Styrningsproblemet uppstår paradoxalt nog om bolaget går bra 

och växer. Då behövs det pengar till investeringar. För att företaget 

ska fortsätta att utvecklas måste den framgångsrika ägaren dela med 

sig av makten. 

På de flesta håll i världen har ägarens dilemma lösts genom att 

kontrollstrukturen har ändrats, det vill säga ursprungsägaren har be-
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hållit mer av makten än vad kapitalet stipulerar.

Men uppdelningen mellan kontroll och kapital leder till att övriga 

ägare måste hitta mekanismer för att försäkra sig om att kontrolläga-

ren inte utnyttjar sin makt för att sko sig på deras bekostnad. Någon 

måste vakta väktaren. Ju sämre vaktmekanismen framstår, desto dy-

rare blir det för huvudägaren att få tillgång till nytt kapital.

I den klassiska angloamerikanska modellen utan kontrollmeka-

nismer handlar det i stället om att hitta det perfekta sättet att få mark-

naden att bevaka ledningen så att den inte missköter sig. Det finns en 

rad tekniker för det, till exempel krav på styrelseledamöter som är 

oberoende från ledningen. Men utfallen är svåra att kontrollera. 

Hotet om uppköp är en annan marknadsmekanism. Men när 

aktivistägare är beredda att betala premier på 30–40 procent betyder 

det att bolaget måste ha varit vanskött. Kostnaderna för att låta mark-

naden stå för kontrollen kan alltså bli höga.

För att modellen med kontrollägare ska fungera och dessa inte 

ska utnyttja sin makt krävs således ett väl fungerande rättssystem eller 

uppförandekoder. 

Om man i stället ska förlita sig på att marknadsmekanismerna 

kan kontrollera ledningen krävs att aktiekursen sätts effektivt och att 

informationen är publik.

Ronald Gilson tycker att den nordiska modellen med rösträtts-

skillnader och starkt minoritetsskydd har varit ett framgångsrikt 

alternativ till den angloamerikanska modellen där marknaden står för 

kontrollen. Men han anser att förändringarna av ägandet i världen 

leder till nya förutsättningar.

Det finns flera tydliga trender. En är att rösträttsskillnader blir 

vanligare i usa. Under 2010 och fram till slutet av mars 2011 börsin-

troducerades 20 bolag med rösträttsskillnader eller liknande kontroll-
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skydd i usa. Google och Facebook är exempel på unga börsbolag 

med rösträttsskillnader. 

En annan ständigt pågående utveckling är att makten i familjekon-

trollerade bolag med tiden tenderar att spridas när familjerna växer. 

Den tydligaste trenden är dock, enligt Ronald Gilson, koncent-

rationen av ägandet till institutionella investerare. Han tog usa som 

exempel. År 1950 stod institutionella ägare för 6,1 procent av börsä-

gandet i usa. År 1980 hade det institutionella ägandet ökat till 28,4 

procent och 2009 till 50,6 procent. I de 1 000 största företagen stod 

institutionerna 2009 för 73 procent av ägandet. 

Utvecklingen av det institutionella ägandet i Sverige är liknande. 

På tidigt 1950-tal stod hushåll för uppemot 75 procent av börsvärdet. 

I mitten av 1980-talet hade andelen sjunkit till 25 procent och 2014 till 

15 procent. Institutionella ägare stod då för 85 procent av börsvärdet. 

I usa har det ökade institutionella ägandet lett till fler ägarakti-

vister, specialister som tar små ägarandelar i bolag de anser vara van-

skötta och försöker få upp kursen genom att övertyga institutionella 

ägare om att deras förslag till förbättringar är bra.

I Norden har i stället kontrollägare börjat samarbete med stora 

institutionella ägare när det gäller styrelsetillsättningar. Men frågan 

är om det samarbetet i längden räcker när det institutionella ägandet 

fortsätter att öka. Ronald Gilson påpekade att den nordiska model-

len med röststarka ägare inte byggt bara på ett starkt minoritetsskydd 

utan också på avsaknaden av koncentrerat minoritetsägande. I och 

med att stora institutioners ägande ökat så kraftigt är minoritetsägan-

det inte längre särskilt spritt. Därför är det troligt att det kommer att 

krävas ytterligare anpassningar.

Utvecklingen är densamma på många andra håll i världen.  

I Chile har man låtit sex pensionsfonder samarbeta när det gäller  
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att föreslå styrelseledamöter. I Brasilien och Mexiko pågår en  

liknande utveckling.

Verksamheten måste komma i centrum

Precis som forskarkollegan Colin Mayer tycker Ronald Gilson att 

forskningen och debatten om ägarstyrning i fortsättningen måste utgå 

mer från vad det är som ska styras, nämligen företag. Under lagren 

av bolagsstyrning pågår verksamheter. Någon måste vara där på mor-

gonen och öppna så att folk kan börja jobba, leveranser komma fram 

och så vidare. Det glöms lätt bort. Men tappar man bort den länken 

blir diskussionen bara akademisk. 

Syftet med ägarstyrning är att få organisationen att fatta effektiva 

beslut, kontrollera att besluten implementeras, kritiskt granska resul-

tatet och, viktigast, anpassa verksamheten när man ser hur strategin 

fungerar. Den formella styrningen måste därför vara sammanflätad 

med arbetet i företaget. Annars tappas syftet bort, nämligen att driva 

ett framgångsrikt företag. 

Ronald Gilsons slutsats är att det inte finns något bästa sätt att 

ägarstyra. Varje land har sitt eget system, sin egen unika blandning av 

olika ägarformer och styrningsmodeller.

Men det är inte bara länder som skiljer sig åt vad avser styrning. 

Bolag skiljer sig också åt beroende på vad de sysslar med, påpekar 

han. De har olika strategier och är olika svåra att prissätta. 

En viktig fråga är enligt Ronald Gilson hur nästa generation äga-

re och företag ska uppstå. Etablerade ägare kan spela en viktig pådri-

vande roll när utvecklingen sker inom etablerade bolag, där det krävs 

att anställda arbetar tillsammans och långsiktigt. I till exempel Japan 
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har man varit duktig på det. I andra sammanhang, när utvecklingen 

är mer omedelbart omskapande, när nästa produkt inte bygger på en 

tidigare, kan etablerade ägare vara en belastning. Då kan det krävas 

en ny och helt annan sorts ägare. 

En tredje modell är den danska, där stiftelser är stora ägare, det 

vill säga det inte finns någon ekonomiska motiverad ägare. Det märk-

liga är att de stora stiftelseägda danska bolagen går lika bra som andra 

bolag även när de går sämst. I realiteten går de antagligen till och med 

lite bättre än bolag som ägs på annat sätt.

Ronald Gilson vill ha system som stödjer många sorters ägarstyr-

ning. Både Sverige och usa har mångfald. I andra länder kan det vara 

svårare. Ta en entreprenör i Ungern där det kan ta 50 år att bygga 

upp ett rättssystem. Mot den bakgrunden tycker han att det framstår 

som rimligt att harmonisera företagslagstiftningen i eu. Företag borde 

få kunna välja att låta eu-domstolen avgöra vid tvister, sade Ronald 

Gilson.  

Magnus Henrekson om kulturella  
och institutionella förutsättningar

Magnus Henrekson tog upp svagheterna både med forskningen om 

ägarstyrning och med den nordiska modellen. Han inledde med att 

konstatera att det finns ett grundproblem med forskningen: utgångs-

punkten att det enda ägare bryr sig om är att tjäna pengar. Precis som 

nationalekonomen Joseph Schumpeter sade kan drivkraften lika gär-

na vara att bygga ett imperium. Henrekson tog Ikeas grundare Ingvar 

Kamprad som exempel. Han skulle inte jobba så hårt vid så hög ålder 

bara för att tjäna pengar. 
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Googles två huvudägare, Larry Page och Sergey Brin, är ett an-

nat exempel. De har röststarka aktier. Enligt teorin borde de därför 

arbeta mindre eftersom de inte får full kapitalmässig ersättning för 

sina insatser. I stället tycks makten ha gjort dem extra motiverade.  

De drivs uppenbarligen inte av pengar utan av något annat. 

I en kapitalistisk värld är pengar ofta ett medel att nå andra mål, 

beskrev Magnus Henrekson. Media spelar en viktig roll. Det är oer-

hört mycket värt att inte desavoueras. Cheferna för det kraschade 

amerikanska energibolaget Enron är intressanta fall. En av dem dog i 

hjärtattack strax efter skandalen. En annan sitter i fängelse och skulle 

nog vara beredd att avstå allt han har tjänat för att reversera förloppet. 

Bankkrascherna är ett annat exempel. Trots att de ekonomiska 

incitamenten för att göra ett bra jobb var mycket höga, visade det sig i 

finanskrisen att många chefer hade gjort ett dåligt jobb.

Därefter gick Magnus Henrekson in på den nordiska modellens 

brister. Eftersom det institutionella kapitalets makt hela tiden ökar 

spelar social status och kontroll en viktig roll för ägarstyrningen i de 

nordiska länderna. 

Hans andra kritik av den nordiska modellen gäller tesen att 

Stockholmsbörsen utan problem kan härbärgera även bolag utan hu-

vudägare. Den stämmer inte enligt hans och professor Ulf Jakobssons 

forskning. Antalet bolag utan huvudägare är mycket få. De som finns 

utsätts lätt för aktivistägare som Cevian. 

En annan följd av ägarbristen är att bolag säljs till utländska ägare 

och blir dotterbolag, som teknikföretaget Axis som våren 2015 såldes 

till japanska Canon. 

Ett tredje problem är att riskkapitalister tar över, vanligt i  Sverige 

eftersom den modellen är skattemässigt gynnad. Belåning och del-

ägande kombinerat med försäljning innebär att det går att skapa kraft-
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fulla incitament för chefer och andra inblandade som tar de entre-

prenöriella besluten. Skattesystemet är en viktig orsak till att Sverige 

har den största utköpssektorn i Europa i relation till vår ekonomiska 

storlek, påpekade Magnus Henrekson. När riskkapitalisterna sedan 

vill sälja behövs det kontrollägare. Om börsen saknar sådana säljs 

bolagen till utländska företag eller till andra riskkapitalister. 

Sveriges skattesystem har, enligt Magnus Henrekson, fler märk-

liga konsekvenser när det gäller styrning. Skattesystemet är numera 

fantastiskt för ägare medan vd, som sköter det operativa jobbet och 

tar besluten, får betala mycket i skatt. Det är alltså accepterat att stora 

aktieägare blir mycket rika, en utveckling som förstärks av att de ofta 

äger via holdingbolag och att alla utdelningar och kapitalvinster där-

med är skattefria. I praktiken betalar de alltså bara konsumtionsskatt. 

Chefen betalar däremot 67 procent skatt på sin lön, trots att det 

är den person som utför entreprenörsjobbet. I media prisas ofta ägar-

na trots att dessa tjänar stora pengar och knappt skattar medan det 

anses mycket kontroversiellt att en chef får 20 miljoner kronor. Ändå 

går två tredjedelar av chefens lön i skatt. 

För 40 år sedan var svenskar mycket kritiska till kapitalister, 

»rentiärer« som sades leva på pengar. I dag är sådana okontroversiella. 

Men om kapitalisterna betalar någon bra för att göra jobbet åt dem, 

då är det kontroversiellt, trots att lönen oftast utgör en ytterst liten del 

av den totala värdeökningen, konstaterade Magnus Henrekson.

Ronald Gilson: Googles grundare och huvudägare har så mycket peng-

ar att de aldrig mer behöver bekymra sig för sin ekonomi, inte 

deras barn eller barnbarn heller. Därför påminner it-jätten om en 

amerikansk version av danskt stiftelseägande. Och det är därför 

som grundarna kan ägna så mycket tid åt bolagets utvecklings-
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verksamhet. Apropå vad som driver människor, beror det också 

på lokala förutsättningar. Ta Danmark med cirka fem miljoner 

invånare. I den miljön är det status att sitta i styrelser. Så är det 

inte i usa. Microsofts grundare Bill Gates är med danska mått 

mätt oerhört rik. Ändå är han politiskt irrelevant i usa eftersom 

landet är så stort. Status ger drivkraft men vad som är status skil-

jer sig mellan länder.

Forskarna debatterar framtiden

Pernilla Klein, sns: Ronald, hur ser du på institutionell ägarstyrning? 

Ronald Gilson: Tendensen jag sett, grundad på omsättningsdata, är att 

fonder är kortsiktiga, även de som utger sig för att vara långsik-

tiga. Men sifferunderlaget är skralt. 

Institutioner är dock sinsemellan mycket olika. I usa går 

den främsta skiljelinjen mellan dem som måste konkurrera om 

pengar att förvalta och dem som inte behöver det. Det finns 

enorma stordriftsfördelar i förvaltning, det kostar inte mycket 

mer att köpa 2 000 aktier än att köpa 1 000. Därför gäller det 

för den som konkurrerar om pengar att hela tiden kunna visa på 

avkastning. 

Pensionsfonder, däremot, får pengar hur de än går. Därför 

intresserar sig pensionsförvaltare för radikalt andra saker än 

fondförvaltare. Fortfarande finns det dock inte särskilt mycket 

samlad information om hur institutioner beter sig. Det behöver 

läggas ned mer arbete på att ta reda på det.
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Pernilla Klein: I Sverige finns det många institutioner som kontrolleras 

av arbetsmarknadens parter. Borde de engagera sig mer i styr-

ningen av bolagen de äger? 

Magnus Henrekson: Jag tror att de kommer att göra det. Många kräver 

att stora fonder ska bli mer engagerade. Men ska fackliga fonder 

bli det så krävs det regler så att inte makten används till exempel 

för att rädda jobb i Kiruna när malmpriset faller. Vi får inte vara 

naiva och tro att fackliga företrädare eller politiker är välvilliga, 

precis som man inte kan få förvaltare att bete sig välvilligt om 

man samtidigt betalar dem för att göra något annat. 

Pernilla Klein: Nu verkar ju regleraren vilja tvinga institutionella ägare 

att bli mer aktiva?

Magnus Henrekson: Frågan är om det verkligen är rätt väg att gå. De 

institutionella placerarna vill ju fortfarande inte sitta i styrelser 

eller ta fullt ansvar. Förvaltarna vill inte bli ansvariga för att inte 

ha hittat en bra vd, till exempel.

Ronald Gilson: Du kan inte få folk att göra sådant som inte stämmer 

med deras affärsmodell. Om de bara träffas varannan månad 

och diskuterar vad som ska hända med företag, kommer det inte 

att göra någon skillnad. Men om de tvingas bry sig om vem som 

sitter i styrelsen kan det ge resultat. Institutioner kan göra det till 

ett intressant och lukrativt jobb att vara oberoende ledamot, obe-

roende av företaget men beroende av aktieägarna alltså. 

Tänk dig en 50-årig före detta konsult. Det kan vara en 

kunnig och intressant ledamot. Om denna sitter i fyra styrelser 

blir uppdragen också en intressant försörjning. Lönen blir bra, 

arbetet också. Institutionerna skulle kunna föreslå fler sådana 

ledamöter. Men de gör inte det. Frågan är vad som hindrar dem, 

de behöver ju inte ta något extra ansvar.
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Erik Durhan, Nordea Fonder: Det är precis vad vi gör. Jag sitter själv i fem 

nomineringskommittéer. 

Ronald Gilson: I Sverige gör man det ja, men inte i usa. Nominerandet 

skulle kunna ske informellt i usa, att förvaltare träffades och fö-

reslog namn. Men det har inte hänt. 

Magnus Henrekson: Det stämmer att de institutionella ägarna deltar 

i nomineringsarbetet i Sverige. Men systemet är inte formellt 

säkrat. Om Citibank skulle köpta Alecta är jag inte säker på att 

bolaget skulle fortsätta att engagera sig i nomineringskommittéer. 

Att vi svenskar samarbetar beror på att vi vuxit upp och lever här, 

att vi måste tänka på vårt rykte. Systemet är inte robust. Vi måste 

hitta regler om det ska hålla över tid. 

Pernilla Klein: Betyder det att vår svenska styrmodell inte är hållbar?

Magnus Henrekson: Den ser mer hållbar ut än den gjorde för 10, 15 år se-

dan. Då var många fortfarande mot rösträttsskillnader. Förvaltare 

undvek att köpa aktier i bolag med stora rösträttsskillnader för 

att de hade läst att forskare ansåg att sådana var dåliga och sänkte 

värdet på bolagen. Vi har kommit en lång väg sedan dess. Nu er-

känner folk den svenska modellens fördelar. Det är en bra start.

Problemen gäller nya bolag och de beror på skattesystemet. 

Det hindrar grundarna från att locka nya medarbetare med delä-

gande. Ofta säljer entreprenörena därför i stället hela företaget 

tidigt till exempelvis Google eller Microsoft som i sin tur kanske 

bara köper för att lägga ned och minska konkurrensen. 

Det är ett av huvudskälen till att det finns för få teknikbolag 

som växer i Sverige. Lyckas du bita dig fast som teknikföretagare 

får du ofta problem senare. Till exempel kan medarbetarna vilja 

flytta kontoret till New York för att få skattemässigt attraktiva 

optioner. 
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I Sverige har vi bra incitament för stora företag, riskkapitalis-

ter och dem som redan är rika medan villkoren för att starta nya 

företag är dåliga. Ett paradis för dem som är rika men näst intill 

ett helvete för dem som vill starta något nytt. 

Pernilla Klein: Är det ett problem att bolag utan kontrollägare blir offer 

för aktivistägare eller säljs till riskkapitalister?

Ronald Gilson: Det viktigaste är att man får fram nya generationer 

företag. Om jag förstod Magnus rätt så gynnar det svenska skat-

tesystemet riskkapitalister för att kapitalet är belånat och därmed 

fungerar som en option. Men för den som startar nya bolag upp-

står inte den effekten. 

Det är olyckligt. Att ha chans att tjäna pengar fort är en oer-

hörd drivkraft. Se bara på dem i Silicon Valley som jobbar hela 

kvällarna och är beredda att äta kall pizza. Det är farligt att stoppa 

incitamenten för det första företagsbyggandet.

Ett skattesystem som premierar dem som redan är etable-

rade är negativt mätt i produktivitetstermer. Det slår även mot 

etablerade företag. Se på bilindustrin. Ny teknik spelar en allt 

större roll för att producera bilar.  

Pernilla Klein: Hur ser läget inom forskningen om ägarstyrning ut i 

dag? Tidigare har man ju tyckt att det angloamerikanska syste-

met med spritt ägande är bäst. Håller det på att ändra sig?

Ronald Gilson: Jag har länge varit kritisk till hyllandet av det spridda 

ägandet. I dag är det fler som håller med. Nu tror man inte längre 

att det finns ett sätt som är bäst att äga och styra på. Ett problem 

har varit att studierna ofta görs av forskare som är specialister på 

analys av siffror men inte vet så mycket om vad styrningen gäller. 

Man måste på djupet förstå den institutionella strukturen för att 

resultaten ska bli intressanta. 



Magnus Henrekson: Ett problem i forskningsvärlden är att det ofta är 

bättre att ha helt fel än ungefär rätt. Forskare är beredda att driva 

felaktiga idéer långt för att bli publicerade i fina tidskrifter. 

Ronald Gilson: Det har funnits en syn i eu-kommissionen att en röst en 

aktie är bra. Övertygelsen har ibland verkat nästan religiös. I dag 

tror jag inte att de som arbetar där är lika övertygade. 

Pernilla Klein: Men vi har minoritetsägare här i publiken som inte delar 

din uppfattning, som tycker att röststarka ägare skor sig på and-

ras bekostnad. 

Ronald Gilson: Frågan de bör ställa sig är: tjänar jag på att de röststarka 

styr? De bör mäta vad de själva eller deras uppdragsgivare får, 

inte vad den andra får. Det finns folk om lägger till värde när de 

styr, och så finns det andra som inte gör det. Kontrollägare har 

incitament. Det innebär inte att de aldrig gör fel. Men att ta bort 

incitamenten för att styra, det skulle vara riktigt tokigt.

Pernilla Klein: Vad är nästa viktiga område för forskning om ägarstyr-

ning?

Ronald Gilson: Att fortsätta undersöka vad det snabba skiftet till insti-

tutionellt ägande får för konsekvenser. Det skiftet pågår överallt 

just nu, i Sydamerika, Asien och så vidare. Det beror på den 

ökade efterfrågan på pensionssparande. Följden är att det börjar 

dyka upp modeller för ägarstyrning som vi inte har sett förut. 

Dem måste vi studera. 
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Efterord

l änge var ägarstyr ning  en icke-fråga i Sverige. Först för 

att ägarna redan på 1940-talet vingklipptes av höga ägarskatter. Bara 

några få maktsfärer bestod. Deras tjänstemän styrde mestadels i det 

tysta. 

Sedan, från början av 1990-talet, för att många trodde att den av-

reglerade marknaden kunde styra, som i Storbritannien och usa, den 

anglosaxiska modellen. Båda synsätten bottnade i vänsterns misstro 

mot ägandet som drivkraft. Hyllandet av den anglosaxiska modellen 

var delvis en reaktion på vänsterns socialiseringsdrömmar. 

Ganska snart besinnade sig dock förvaltarna av det växande 

svenska institutionella kapitalet och de försvagade huvudägarna och 

började samarbeta om ägarstyrningen i svenska storföretag. Den 

nordiska modellen för ägarstyrning, med rösträttsskillnader, styrning 

via styrelser som kontrollerar företagsledningen och starkt minoritets-

skydd, kompletterades med röstmässigt små men kapitalmässigt stora 

minoritetsägare i valberedningar. 

På senare tid har de institutionella ägarna intresserat sig alltmer 

för ägaransvaret, bland annat genom arbete med ansvarsfulla inves-

teringar. Flera stora fond- och försäkringsbolags försök att etablera 

ägarsamarbete med tyska storägaren Volkswagen i Scania, innan bo-

laget såldes, är ett annat exempel på svenska institutioners ökade in-

tresse för ansvarstagande. Förståelsen för ägandets drivkraft har ökat. 

Men det räcker inte. sns treåriga seminarieserie understryker 

att problemen med ägarstyrning är långt ifrån lösta, vare sig i Norden 

eller på annat håll. Dessutom har seminarierna varit underhållande, i 
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alla fall för mig som minns diskussionerna på 1990-talet. Kontrasten 

mot den tidens övertro på marknadens möjligheter att styra har varit 

påfallande. I dag tycks de allra flesta, både forskare, förvaltare och po-

litiker, medvetna om bristerna både med den anglosaxiska modellen 

och med försöken att reglera den med hjälp av bolagsstyrning. En av 

de mer minnesvärda kommentarerna i projektet är brittiska före detta 

finansmarknadsministern Paul Myners om regeln följ eller förklara 

när det gäller bolagsstyrning modellerad på den anglosaxiska model-

len, nämligen att det knappast hjälper att förklara om ägandet är så 

spritt att det inte finns någon som bryr sig om förklaringarna. 

En annan är kommentaren om eu:s försök att harmonisera ägar-

styrningen i 28 medlemsländer med vitt skilda ägarhistoria och lag-

stiftning, att det är som att ge gamla människor många olika läkeme-

del samtidigt utan att ta reda på hur medicinerna påverkar varandra 

sinsemellan. Passivitet brukar resultatet bli.

Mest slående i sns serie är hur forskningen har svängt, eller 

kanske hur intresset för forskarnas rön förändrats. Den amerikanska 

forskaren Ron Gilson har länge varit skeptisk till utgångspunkten att 

spritt ägande är idealmodellen. I sns seminarieserie var det en klar 

majoritet av de inbjudna forskarna som hyste samma skepsis. Den 

akademiska debatten om ägarstyrning domineras inte längre av rönen 

om riskspridning och rationalitet. Numera finns det också forskning 

om behovet av att sätta företagen och verksamheterna – och därmed 

spararnas bästa – i centrum. Att företagens och spararnas intressen 

inte nödvändigtvis sammanfallit med finansbranschens framgår med 

all önskvärd tydlighet av John Kays och Colin Mayers beskrivningar.

Men det har också varit spännande att lyssna på de många prak-

tiker som deltagit i seminarieserien. Visserligen är det ingen nyhet att 

bankernas mellanhandsroll innebär att bankägares och samhällets 
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intressen skiljer sig åt mer än vad som gäller andra näringsverksam-

heter. Eller att riskkapitalistmodellen för ägarstyrning med kraftfulla 

ägarkopplade ersättningsmodeller varit framgångsrik, särskilt i Sve-

rige med stor skillnad mellan skatt på lön och kapital. Inte heller att 

statligt ägande är problematiskt eller att ansvarsfulla investeringar 

ytterst är detsamma som långsiktiga.

Det intressanta är alla detaljerna: djävulen sitter i dem, brukar 

man säga. Före detta topptjänstemannen Jörgen Holmquists effektiva 

plädering för högre kapitalkrav på banker. Före detta finansmark-

nadsminister Peter Normans beskrivning av hur svårt det är att 

harmonisera eu:s bankreglering när vissa länder, som Sverige, har 

stor banksektor och andra, som Polen, ingen alls. Riskkapitalisterna 

Christian Sieverts, Harald Mix och Caspar Callerströms detaljerade 

beskrivningar av ägarformens ersättningsfilosofi. Investorhöjdaren 

Petra Hedengrans bild av hur svårt det är för svenska kontrollägare 

på börsen att fullt ut genomföra de ersättningsmodeller de skulle vilja 

ha. Exemplen kan bli många från denna lärorika seminarieserie.

Detaljerna är intressanta för att de visar på bristerna i de nuva-

rande systemen för ägarstyrning. Bankägarnas ovilja att ta ansvar för 

sitt risktagande. Skattesystemens avgörande betydelse för drivkraf-

terna. Svenska kontrollägares begränsningar när det gäller att utöva 

sin makt. Hur historisk utveckling och politiska förutsättningar när 

det gäller skatter och reglering leder till stor komplexitet och därmed 

svårigheter för politikerna att förstå och förklara.

Allra viktigast är dock två övergripande intryck. Det ena är Ron 

Gilsons beskrivning av hur det institutionella kapitalet bara fortsätter 

att växa och nu på många håll i världen. Precis som både han och den 

svenske forskaren Magnus Henrekson konstaterar måste modellerna 

för ägarstyrning anpassas till detta. Behovet av att sätta företag och 
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verksamheter i centrum visar att det krävs långsiktig och kunnig ägar-

styrning. De institutionella ägarna måste utrustas med fler verktyg 

och former för att kunna utöva sådant, eftersom deras makt hela tiden 

ökar.

Riskkapitalister är en modell för sådant inflytande. Men det 

krävs fler. Det gäller inte minst Sverige. Den nordiska modellen är vis-

serligen framgångsrik men också som flera på seminariet beträffande 

den och även Ron Gilson och Magnus Henrekson påpekade sårbar 

för fortsatt internationalisering och kulturförändringar.

Fortsatt diskussion borde därför handla om hur de institutionella 

ägarnas affärsmodell kan utvecklas. En del görs redan. Det finns in-

stitutionella ägare som samarbetar med kontrollägare genom att lova 

långsiktighet i samband med noteringar. Ett annat förslag är konsul-

ten Anders Lindbergs, grundare och partner i informationsrådgiva-

ren jkl, förslag om ägarinvesteringar, det vill säga att institutionella 

ägare ska få möjlighet att avsätta en viss del av kapitalet till placeringar 

som utvärderas först om fem eller tio år, eller på ännu längre sikt. Styr-

ningen skulle kunna skötas av allt från institutionernas egna experter, 

riskkapitalliknande upplägg med specialister eller samarbete med 

befintliga ägarstyrare. 

Den andra viktiga slutsatsen gäller skatternas betydelse. Även 

om deras roll diskuterades ganska lite under seminarieserien fanns 

deras betydelse där som en kraftig underström. Det gäller inte bara 

riskkapitalisternas framgångar i Sverige. Svårigheterna att harmonise-

ra ägarstyrningen i eu – och för den delen globalt – beror bland annat 

på stora skillnader mellan länders ägande, skillnader som härrör från 

historia och kultur. Som fallet Sverige tydligt visar har olikheterna till 

stor del formats av skattepolitiken.

Ska den mångfald i ägande och företagande som seminariedelta-



garna efterfrågar åstadkommas krävs därför både fortsatt utveckling 

av de institutionella ägarnas kunskaper, motivation och normer samt 

av länders skattesystem. Förändringarna är angelägna. Teknisk ut-

veckling och fortsatt globalisering innebär att verksamheter växer allt 

snabbare. För att människor ska vara motiverade och orka ta vara på 

alla nya möjligheter krävs att förutsättningarna för företagande är så 

goda som möjligt. Här är ägande och ägarstyrning avgörande.
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Möten inom sns Corporate Governance  
Seminars & Roundtable 2012–2015

18 september 2012   
Aktiemarknaderna behöver långsiktiga  investerare

medver k ande

John Kay, gästprofessor i nationalekonomi vid London School of  Economics, 

kolumnist i Financial Times och styrelseledamot i flera  brittiska börsnote-

rade bolag

Michael Treschow, styrelseordförande, Unilever

Per Frennberg, kapitalförvaltningschef och vice vd, Alecta

Lena Österberg, analytiker, Nordic Sector Head of Technology Hardware & 

Equipment, Telcommunication Services, Carnegie

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.

7 november 2012 
Vad kan noterade bolag lära av riskkapitalister?

medver k ande

Caspar Callerström, partner eqt

Henrik Cronqvist, professor i Finance på Claremot McKenna College

Petra Hedengran, General Counsel and Managing Director, Investor 

Harald Mix, partner och grundare av Altor

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.
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18 april 2013 
I spåren av finanskrisen, hur kan förtroendet för  

kapitalismen återupprättas?

medver k ande

Colin Mayer, professor i företagsekonomi vid Oxforduniversitetet

Hans Thrane Nielsen, aktiechef och ansvarig för ägarstyrning på Storebrand

Mia Odabas, frilansjournalist, ledde mötet.

22 maj 2013 
eu-harmonisering av  regler för bolagsstyrning – till vilket pris?

medver k ande

Paul Myners, tidigare finansmarknadsminister för Labour 2008–2010 och 

numera ordförande för Cevian i Storbritannien samt partner i bolaget. 

Paul Myners har också varit ledamot av styrelsen för Bank of England 

och för Financial Reporting Council samt ledamot av Panel of Takeovers 

and Mergers.

Paulina Dejmek-Hack, rådgivare till eu-kommissionär Michel Barnier

Magnus Graner, statssekreterare på Justitiedepartementet

Urban Funered, finansattaché vid svenska eu-representationen i Bryssel

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.

28 augusti 2013 
Reglering av bankernas  bolagsstyrning

medver k ande

Jörgen Holmquist, tidigare generaldirektör vid eu-kommissionens general-

direktorat för den inre marknaden och tjänster, numera ordförande för 

International Ethics Standards Board for Accountants (iesba)

Peter Norman, finansmarknadsminister
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Jaap Winter, professor i Corporate Governance vid Duisenberg school of 

finance i Amsterdam

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.

22 januari 2014 
Vilka blir konsekvenserna av Prosolviadomen?

medver k ande

Catharina Lagerstam, styrelseproffs och fristående rådgivare

Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adjungerad professor i 

 associationsrätt vid Uppsala universitet

Thomas Thiel, auktoriserad revisor på kpmg och tidigare vd på kpmg

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.

5 februari 2014 
Rundabordssamtal om  statens roll som ägare

medver k ande

Hans Dalborg, utredare av Ägarutredningen och tidigare ordförande för 

Nordea och Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kari Järvinen, vd för den finska statens ägarbolag Solidium

Marie Ehrling, styrelseordförande i TeliaSonera

Erik Thedéen, statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för 

 förvaltningen av de statligt ägda bolagen

Caroline Sundewall, styrelseproffs och företagsrådgivare, ledde mötet.
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2 juni 2014 
Ansvarsfulla investeringar – möjligheter och utmaningar

medver k ande

Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef, amf 

John Howchin, generalsekreterare, Etikrådet

Christina Kusoffsky Hillesöy, ansvarig för ansvarsfulla investeringar, 

 Länsförsäkringar 

Rob Lake, independent responsible investment advisor

Anna Nilsson, chef för Swedbank Roburs hållbarhetsanalys 

Nadine Viel Lamare, chef hållbart värdeskapande, Första ap-fonden 

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.

1 december 2014   
Presentation av boken The Nordic Corporate Governance Model

medver k ande

Ole Andersen, styrelseordförande i Danske Bank

Arne Karlsson, ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Ratos m.m.

Per Lekvall, bokens redaktör och ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyr-

ning och medlem av Policy Committee of the European Confederation of 

Directors Associations.

Jesper Lau Hansen, professor i finansmarknadsrätt vid Köpenhamns 

 universitet

Svein Rennemo, styrelseordförande i Statoil

Rolf Skog, adjungerad professor i bolags- och börsrätt vid Göteborgs 

 universitet

Tom von Weymarn, styrelseordförande för Hartwall Capital

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.



20 januari 2015 
Stiftelser som företagsägare – vad säger forskningen?

medver k ande

Håkan Svedman, landchef för ikea Sverige  

Steen Thomsen, professor vid Copenhagen Business School 

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde diskussionen.

3 februari 2015 
Börsen, staten eller risk kapital – hur påverkas  styrelsearbetet?

medver k ande

Johan Bygge, verksamhetschef, eqt Partners ab, bland annat styrelseordfö-

rande i Novare Human Capital och Samsari ab

Conor Kehoe, grundat och leder McKinseys europeiska Private Equity Practice

Helena Levander, grundare och ordförande, Nordic Investor Services 

Kia Orback Pettersson, bland annat styrelseordförande i nai Svefa ab,  Ponderus 

Invest ab samt Teracom ab 

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stock-

holm, verksam vid Swedish House of Finance

Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare och tidigare kommu ni ka tions-

direktör på ssb och Saab samt chef för svt Aktuellt ledde mötet.

18 februari 2015 
Nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv

medver k ande

Ronald Gilson, professor i juridik, Stanforduniversitetet

Magnus Henrekson, professor, vd för Institutet för Näringslivsforskning (ifn)

Pernilla Klein, vice vd sns, ledde mötet.
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