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11  IINNLLEEDDNNIINNGG

”De stora svenska ägarna på börsen måste börja ta sitt
ansvar. Annars hotas på sikt de svenska företagen, landets
ekonomi och våra pensioner. Bland svenska ägare har fonder
och försäkringsbolag ökat starkt. Men ägarinstitutionerna
måste sluta vara ansiktslösa. De måste bidra till att företagen
får professionell ledning och sätta stopp för orimliga vd-löner,
kräver Metallordföranden Göran Johnsson och
Aktiespararnas vd Lars-Erik Forsgårdh.” (DN, 2000-10-28)

11..11  BBaakkggrruunndd

I Sverige har fondsparandet förändrats och fått en stor betydelse och utgör
för närvarande ungefär 20 procent av hushållens tillgångar. Storleken på
förändringen blir tydlig om den jämförs med 1980 då fonder stod för fyra
promille av hushållens tillgångar (Aktiespararen, 6-7/1998). Intresset för
fondsparandet väcktes i samband med ”skattespar” i slutet av 1970-talet
vilket innebar skattemässiga förmåner för privatpersoner. Sedan början av
1970-talet har fondsparandet ökat från ca 300 miljoner kronor till drygt 911
miljarder kronor (www.fondbolagen.se, 2000-11-21). Bara fram till oktober
år 2000 har fondsparandet ökat med 67 miljarder kronor i Sverige. Av
denna ökning tillkom 12 miljarder i oktober på grund av det nya
premiepensionssystemet.

Med sviktande statliga välfärdssystem garderar man ”risken” för ett långt
liv genom ett ökat pensionssparande. En konsekvens av det ökade
pensionssparandet är att institutionernas betydelse ökar. Under den senaste
25-årsperioden har institutionernas ägande ökat från 20 % till 85 % av det
samlade svenska börsvärdet (www.skandia.se, 2000-12-07).

I och med denna stora ökning i fondsparandet har även ägandet i de
svenska börsnoterade företagen genomgått dramatiska förändringar under
1990-talet. Den viktigaste förändringen är att en allt större andel av ägandet
har fått finansiell inriktning, d.v.s. vars syfte är att erhålla löpande
avkastning, med i allmänhet korta avkastningsperspektiv. Av det finansiella
ägandet står utländska ägare för en stor andel (40 %). I och med att det
finansiella ägandet har ökat har den ägarkategori (exempelvis
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investmentbolags industriella ägande) som traditionellt sett stått för det
långsiktiga och aktiva ägandet minskat. (DN, 2000-10-29)

De flesta svenska institutioner har historiskt främst ägnat sig åt passivt
ägande, de har inte tagit ansvar för skötseln av företagen trots stora
aktieinnehav. Förvaltarna har ”röstat med fötterna”1 istället för att rösta i
styrelserummen. Därför blev Volvo/Renault-affären något helt nytt då det
var institutionerna som tvingades fälla avgörandet i frågan om samgåendet
(Affärsvärlden, 1996-09-04).

Den 7:e december 1993 skulle Volvos aktieägare bestämma om de
accepterade sammanslagningen med franska Renault. Men den 24
november meddelade en av Volvos mindre aktieägare en negativ
inställning till avtalet. Detta var den Femte AP-fonden vars innehav
uppgick till 1,3 % av företagets röster. Den 25:e november annonserade
däremot den Fjärde AP-fonden att den skulle rösta för sammanslagningen.
Fondens innehav av Volvos röster uppgick till 7,5 % och var den näst
största aktieägaren i företaget (The Economist, 1993-11-27). Men även
SPP, Skandia, Trygg-Hansa och Protorp röstade nej till fusionen, vilket
ledde till att ett samgående inte längre var möjligt. Beslutet om att
företagen inte skulle gå samman orsakade en uppgång i aktiekursen för
Volvos del. Detta visar tydligt att marknaden i detta fall reagerade positivt
på att institutionerna gick in, även om det var i sista stund, och tog sitt
ägaransvar och avstyrde fusionen. I och med detta tog
ägarstyrningsdiskussionen fart i Sverige (Milberg, 2000-11-23).

11..22  PPrroobblleemmddiisskkuussssiioonn

Fusionen mellan Volvo och Renault blev ett tydligt exempel på att det finns
en betydande andel ägare som inte tar sitt ägaransvar. I Volvo/Renault-
fallet väntade de institutionella ägarna i Volvo in i det längsta med att agera
trots att avtalet var väldigt ofördelaktigt för Volvo. Fusionen var dock
fördelaktig för företagsledarna, då Volvo skulle ha blivit ett enormt stort
företag och det skulle gett en hög status att vara chef i det nya
sammanslagna företaget. Volvo/Renault blev ett tydligt exempel på att
ägarna och företagsledningen har olika intressen i företaget. Ägarna är
                                                          
1 Att rösta med fötterna innebär att man visar sitt missnöje genom att sälja sitt aktieinnehav i
bolaget.
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intresserade av att företaget genererar vinster, medan företagsledningen är
mer intresserad av att företaget växer och blir stort (Bruzelius & Skärvad,
2000). Här blir det relevant att fråga sig om det hade varit bättre att ägarna i
Volvo hade sagt sitt i ett tidigare skede och därmed förhindrat att affären
någonsin blev aktuell, alltså om det är bra att institutionerna är fortlöpande
aktiva som ägare.

I det inledande citatet tas frågan om fondernas passiva ägarroll upp av två
personer som kan sägas representera spararna respektive facket. Spararna
kan i allmänhet sägas vara intresserade av avkastning medan facket även
intresserar sig för samhälleliga mål såsom exempelvis sysselsättningen i
samhället. Dessa två personer anser att det passiva ägandet är ett stort
problem som måste diskuteras och åtgärdas. Men i en artikel i
Affärsvärlden från 1996 (nr 36) framkommer det att bl.a. flera av de stora
försäkringsbolagen har blivit mer aktiva i sitt aktieägande även om det inte
är i någon större utsträckning. Flera försäkringsbolag och fonder har
presenterat en skriven policy för ägarutövande. I allmänhet handlar dessa
policys om principer för hur styrelsen ska tillsättas samt i vilken
utsträckning försäkringsbolaget/fonden ska vara aktiv på bolagsstämman,
kräva egna styrelseledamöter etc. (exempelvis www.robur.se, 2000-12-06).
Har den utveckling som påbörjades under 1996 avstannat eller varför är det
annars aktuellt att ta upp frågan om det passiva ägandet just nu?

Vidare diskuterar Forsgårdh och Johnsson fondernas kortsiktiga vinstkrav
gentemot den långsiktighet som borde vara önskvärd för företagen och för
samhället. Ett långsiktigt tänkande gör att företagen optimerar sin vinst på
lång sikt istället för att maximera den i nutid utan hänsyn till framtida
effekter och därmed riskera att urholka kapitalet i framtiden. I och med det
nya pensionssystemet blir det också viktigt för allmänheten att företagen
utvecklas på lång sikt så att pensionspengarna växer för att trygga
pensionen. Pensionssparandet idag kan inte trygga pensioner om 10 eller 20
år om inte företagen som sparandet investeras i växer.

Kravet på en ökad produktivitet och ett ökat förädlingsvärde växer snabbt
eftersom det är en mindre andel av befolkningen som ska skapa
värdetillväxten. Men det gäller att se till att företagen inte bara skapar
tillväxt. Skulle tillväxt på lång sikt vara det primära målet skulle företaget
inte kunna generera den avkastning som ägarna kräver på sitt satsade
kapital. Det viktiga är att företaget är lönsamt så att det genererar vinst.
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Men det är inte bra om denna vinst genereras genom systematiska
nedskärningar och utförsäljningar för då kommer inte företaget att överleva
på lång sikt. Detta ligger i ägarnas intresse och därmed bör företaget alltså
se till att skapa tillväxt med balans. Därmed kan det argumenteras för att
ägare bör vara aktiva för att agera motvikt till ledningens vilja att i första
hand skapa tillväxt. Tillväxt kan dock skapas på två olika sätt; organiskt
och via uppköp, där det senare inte nödvändigtvis innebär en positiv
påverkan på avkastningen. Organisk tillväxt å andra sidan ligger i både
ledningens och ägarnas intresse då den ger möjlighet till bibehållen eller
ökad lönsamhet.

Att ett företag undervärderas när lönsamheten inte prioriteras blir tydligt i
samband med investmentbolagsrabatten. Investmentbolagen befinner sig i
andra änden jämfört med institutionerna (passivt ägande) då de främst är
ute efter makt och inte lönsamhet/avkastning (se bilden nedan). Rabatten
innebär en tydligt värderad värdeförlust av det genuina kapitalet, en sorts
marknadsvärderad misskötsel.

Figur 1: Investmenbolag vs passivt ägande

Om det nu är så att aktivt ägande är att föredra framför passivt ägande från
institutionernas sida kan man fråga sig hur detta skulle gå till. De
institutionella ägarna har ju som affärsidé att förvalta andras pengar och ta
betalt för det. Därmed kommer de anställdas kompetens huvudsakligen att
ligga inom detta område. Utifrån detta resonemang har vi kommit fram till
ett antal frågeställningar som vi presenterar nedan.

I artikeln i DN ses det som självklart att det passiva ägandet är ett problem,
men det framkommer inte i egentlig mening några bevis för att så skulle
vara fallet.

Makt

Tillväxt

Lönsamhet

Investmentbolag

Passivt ägande
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11..33  SSyyffttee

Syftet med uppsatsen är att ge perspektiv på det passiva ägandet i
börsbolag.

11..33..11  UUnnddeerrssöökknniinnggssffrrååggoorr

För att uppfylla syftet ska dessa frågor besvaras:

•  I vilken utsträckning föreligger det ett problem?
•  På vilket sätt det kan vara ett problem med passivt ägande från

institutionernas sida?
•  För vem är passivt ägande ett problem?

11..44  AAvvggrräännssnniinnggaarr

Med ge perspektiv menar vi att spegla det passiva ägandet ur olika
synvinklar:

Vi studerar vilka konsekvenser det passiva ägandet får för företagets
långsiktiga överlevnad och hur detta påverkar fondspararna samt samhället
i form av sysselsättning. Detta ska vi göra genom att studera lönsamhet och
tillväxt och jämföra företag med passivt och aktivt ägande.

Passivt ägande innebär i denna uppsats att aktieägarna inte aktivt
medverkar i styrningen av företaget genom att utnyttja sin rösträtt på
bolagsstämmor eller delta i nomineringskommittéer. De empiriska
undersökningarna kommer att utföras på svenska fondbolag och bolag
noterade på Stockholms fondbörs.

När vi i uppsatsen talar om institutioner menar vi fond- och
försäkringsbolag.

11..55  OOrrddvvaall

Eftersom Corporate Governance först utvecklades och tillämpades i USA
och senare förts vidare till England har den engelska beteckningen fått ett
starkt genomslag. En svensk term som ofta återkommer är ägarstyrning,
kombinerat med mycket uppmärksamhet på begreppet aktiva ägare. Det
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amerikanska begreppet ger inte någon direkt koppling till ägarna, men
givetvis är det underförstått - åtminstone när det gäller de institutionella
ägarna såsom pensionsfonder och liknande. När det gäller dessa kan man
sålunda säga att ägarstyrning står för företagsstyrning sett från ett
ägarperspektiv. Vi kommer fortsättningsvis i uppsatsen att använda oss av
termen ägarstyrning i betydelsen Corporate Governance.
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22  MMEETTOODD

I detta kapitel presenteras en motivering till vårt ämnesval samt det
tillvägagångssätt vi använt oss av i skapandet av vår referensram och i
genomförandet av våra empiriska undersökningar.

22..11  IInnlleeddnniinngg

Vi har valt att skriva en uppsats om passivt ägande eftersom det är ett
intressant ämne som är mycket aktuellt. Som grundläggande
inspirationskälla har vi en debattartikel i DN där Aktiespararnas VD och
Metalls ordförande uppmanar till en debatt kring fondernas passiva ägande.
Då ämnet oftast diskuteras som om det är självklart att det är ett problem
har vi valt vi ett mer kritiskt förhållningssätt. Med detta menar vi att vi
istället har försökt få perspektiv på huruvida det passiva ägandet verkligen
innebär ett problem och i så fall för vem och på vilket sätt.

22..22  DDaattaaiinnssaammlliinnggssmmeettoodd

22..22..11  SSkkrriiffttlliiggaa  kkäälllloorr

I sökandet efter litteratur inom området använde vi oss av Altavista samt
olika databaser tillgängliga på Linköpings universitetsbiblioteks hemsida.
Främst använde vi oss av ABI/INFORM, Affärsdata och nordiska Helecon.
De sökord vi använde var bland annat Corporate Governance, ägarstyrning
och Volvo/Renault. Vi sökte även på Affärsvärldens och The Economists
hemsidor.

Det vi fann på universitetsbiblioteket var främst litteratur som beskriver
ägarstyrningssituationen i olika länder vilket gav oss en bra grund till vårt
arbete.

22..22..22  RReeffeerreennssiinntteerrvvjjuu
För att nyansera det problem vi valt att undersöka vände vi oss till
Aktiespararna där vi genomförde en intervju med Lars Milberg som är
jurist och ansvarig för ägarstyrningsområdet. Vi gjorde en personlig
intervju med öppna frågor av diskussionskaraktär vilket gav oss
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möjligheten att omedelbart följa upp de svar som gavs för att få
kompletterande information och förklaringar.

Vi kontaktade Milberg via elektronisk post och utförde sedan intervjun på
plats hos respondenten. Vi genomförde intervjun utifrån en frågemall2 som
vi utformade i syfte att klargöra vissa frågetecken vi hade efter att ha läst in
oss på området. Dessutom ville vi få Aktiespararnas syn på frågan. Vi
använde bandspelare vid intervjun för att vid sammanställandet av denna
inte vara beroende enbart av våra anteckningar och för att möjliggöra citat.

Intervjun tog en och en halv timme och inleddes med en presentation av oss
själva innan vi övergick till frågemallen. Upplägget i frågemallen gjorde vi
medvetet så att vi började med frågor av personlig karaktär, såsom ”vad har
du för bakgrund och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter”. Avsikten
med detta var att få i gång en diskussion och få en avslappnad atmosfär.
Intervjun följdes sedan upp av att vi, enligt överenskommelse med
respondenten, skickade de delar av intervjun som skulle tas med i
uppsatsen för verifiering och godkännande.

22..22..33  EEmmppiirriisskkaa  ssttuuddiieerr
Vi har genomfört tre olika undersökningar:

Vår första studie utförde vi med hjälp av information från årsredovisningar
samt från Affärsvärldens hemsida. Detta ansåg vi vara tillräckligt eftersom
de variabler (lönsamhet och tillväxt) vi valt att studera inte kunnat speglas
bättre på ett annat sätt med hänsyn till tid och materialtillgång.

Då lönsamhet är det viktiga för ägarna medan tillväxt är viktigast för
ledningen, valde vi att studera dessa två variabler. För att operationalisera
begreppen utgick vi från två kriterier; relevans och åtkomlighet. Därmed
kom vi fram till att de mått vi skulle använda oss av var RE för att mäta
lönsamhet samt förändringen i omsättning och förändringen i antal
anställda för att studera tillväxten. Förändringen i antal anställda har också
använts för att studera påverkan på samhället. Dessutom tog vi fram siffror
för förändringen i resultat efter finansiella poster för att studera om

                                                          
2 Se bilaga 1
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ägarstrukturen haft någon betydelse för vinstutvecklingen och därmed för
lönsamheten.

Vi har studerat fyra företag i två olika branscher, två med passivt och två
med aktivt ägande, för att spegla vår frågeställning. Att det blev fyra
företag berodde på att antalet möjliga företag minskade kraftigt vid nedan
beskrivna ”nollställning” av olika faktorer samt att vårt syfte är att ge
perspektiv på problemet vilket vi anser oss göra med dessa två
branschexempel.

Vi har i vår undersökning definierat passivt ägande såsom företag i vilka
fonder innehar minst 10 % av rösterna. 10 % innebär en möjlighet att
påverka beslutsfattandet eftersom om minst 10 % är emot ett visst beslut
måste bolagsstämman ta hänsyn till detta. Företagen vi studerade var Doro
och Clas Ohlson från handelssektorn samt Saab och Cardo från
verkstadssektorn. Företagen valde vi ut genom att försöka ”nollställa” så
många som möjligt av de övriga faktorer som kan påverka lönsamhet och
tillväxt. De faktorer vi fann praktiskt möjligt att nollställa var bransch,
storlek och nationalitet. Detta innebär att vi jämförde företag inom samma
bransch (enligt Affärsvärldens uppdelning) och med samma nationalitet, vi
försökte också hålla företagens storlek ungefär lika (detta
operationaliserade vi genom företagets omsättning 1999). Allt detta gjorde
vi för att det skulle vara så få skillnader som möjligt, förutom det
aktiva/passiva ägandet, mellan företagen för att öka signifikansen i vår
undersökning. Detta förfarande begränsade, som tidigare nämnts, urvalet
till endast ett fåtal företag.

För att vidare studera om ägarskapet har någon betydelse för
vinstutvecklingen och därmed lönsamheten gjorde vi en studie av
ägarskapet (passivt eller aktivt) hos företag med negativ resultattrend de
senaste tre åren. Att vi studerade en treårsperiod beror på att det är den
perioden som finns på Affärsvärldens sidor. Företagen sökte vi upp genom
att gå igenom de 84 bolag som finns på ”mest omsatta” respektive ”a-listan
övriga” (www.afv.se, 2000-12-05). Vi plockade ut de företag vars resultat
efter finansiella poster minskat de senaste tre åren. Sedan gick vi in och tog
reda på vilka som var de största ägarna i respektive företag, även detta på
Affärsvärldens hemsida.
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Det tredje momentet i vår empiriska studie bestod av två steg. Det första
innebar att vi vände oss till fondförvaltare för att skaffa oss kunskap om
deras ställning i frågan om passivt ägande. I och med detta fick vi med fler
perspektiv på ägarstyrningsfrågan. Detta gjorde vi dels genom att intervjua
två personer från olika fondförvaltare (SPP och Handelsbanken Fonder)
som vi kontaktade via elektronisk post. Det andra momentet var att söka
reda på olika fonders respektive ägarpolicy genom hemsidor,
årsredovisningar och elektronisk post till informationsavdelningar (Robur,
SEB Fonder, Carnegie Fond, AMF, Banco, Skandia).

Den ena intervjun genomförde vi av praktiska skäl per telefon och den
varade i 30 minuter. Vi använde oss av en konferenstelefon för att bägge
närvarande skulle kunna deltaga i konversationen och göra anteckningar.
Liksom i intervjun med Milberg utgick vi från en frågemall3 och använde
även vid den här intervjun en bandspelare. Frågemallen i det här fallet var
utformad i syfte att utreda fondförvaltarens ägarpolicy och därmed även
försöka utröna deras syn på passivt/aktivt ägande.

Den andra intervjun genomfördes, p.g.a. respondentens tidsbrist, per
elektronisk post där vi skickade den frågemall vi använde oss av vid
telefonintervjun.

Enligt överenskommelse skickade vi sedan det vi skulle använda av
intervjuerna till respondenterna för godkännande och verifiering.

22..33  MMeettooddkkrriittiikk

Av praktiska skäl inbegriper vår första studie endast fyra företag. Det kan
därmed hända att vi fått ett förvridet perspektiv om det är undantagen vi
fått tag i men vi har inte sett några tecken på detta och anser därför att de
ändå kan ge perspektiv på vårt problem. Detta eftersom vi i så stor
utsträckning som möjligt ”nollställde” de faktorer som annars kunde ha
påverkat de variabler vi valt att studera. Företag inom olika branscher kan
påverkas på olika sätt av yttre omständigheter, exempelvis påverkar
variationer i oljepriset en biltillverkare mer än en livsmedelsproducent.
Detsamma gäller också för nationalitet och storlek.

                                                          
3 Se bilaga 2
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Det bör poängteras att företagen vi har jämfört är väldigt olika, med
avseende på teknologi och produkter, trots att de tillhör samma bransch.
Detta begränsar det resultat vi får fram, trots att vi har ”nollställt” ett antal
faktorer.

Gällande vår andra studie kanske ett tydligare resultat hade framkommit
om vi hade studerat alla företag på börsen. För båda dessa studier gäller att
vi inte har kunskap om hur länge företagen har haft en passiv ägarstruktur
enligt vår definition, vilket kan innebära att vi fått en snedvriden syn på
huruvida de studerade företagen är passivt eller aktivt ägda.

I vår undersökning av fondförvaltarnas respektive ägarpolicy var det tre
stycken vi inte fick något tydligt svar från. En av dem skickade sin
årsredovisning som inte innehöll någon ägarpolicy, en annan skickade
information om olika fonder vilken inte heller innehöll någon ägarpolicy
och den tredje bad oss förtydliga frågan. Vi har på dessa grunder antagit att
dessa tre fondförvaltare inte har någon uttalad ägarpolicy. Det är möjligt att
vi skulle ha fått ett annat resultat om vi hade genomfört intervjuer även
med dessa tre fondförvaltare.
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33  RREEFFEERREENNSSRRAAMM

I detta kapitel presenteras den referensram vi utvecklat utifrån vår
förförståelse samt den information vi samlat in under studiens gång.

33..11  IInnttrreesssseennttmmooddeelllleenn

Nedan presenteras intressentmodellen som visar att vid drivandet av ett
företag måste förtaget ta hänsyn till olika intressen för att vara
framgångsrika och överleva. Vi delar upp intressenterna i de som finns
inom företaget samt de som finns utanför. Det är främst de intressenter som
finns inom företaget samt ägarna som blir intressanta för vår
frågeställning, men vi har valt att presentera hela modellen för att ge en
översiktsbild och klargöra i vilka dimensioner vi rör oss.

Företag lever inte isolerade från sin omvärld utan har flera olika
intressenter att ta hänsyn till. För att företaget ska kunna fungera och
överleva måste deras intressen tillfredsställas på bästa sätt. Problemet för
företaget är att skapa balans mellan de olika intressenternas krav på
företaget, då de olika kraven inte alltid är kompatibla. Man kan uttrycka det
så att företagen utgörs av sina intressenter vilka kan delas upp i två
grupper; de som finns inom företaget och de som finns i omvärlden. Till de
som finns inom företaget hör företagsledaren, styrelsen, de anställda och
fackföreningarna. Till omvärlden hör kunderna, leverantörerna,
långivare/finansiärer, samhället, konkurrenter och massmedia. (Bruzelius &
Skärvad, 2000) Dessutom finns ägarna som är den intressentgrupp som vi
har vårt huvudfokus på. Denna grupp är svårplacerad då den är nära
kopplad till företaget men samtidigt ligger utanför. Vi har valt att placera
ägarna som en intressentgrupp utanför företaget eftersom vi har studerat
börsbolag där ägarna står utanför företaget. Se bilden nedan, där det grå
fältet är företaget och det prickiga fältet är omvärlden.
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Figur 2: Intressentmodellen

33..11..11  IInnttrreesssseenntteerr  iinnoomm  fföörreettaaggeett44

Företagsledaren (VD) har ett starkt personligt intresse av att företaget
presterar goda resultat och ger möjligheter för utvidgning, eftersom det kan
vara så att denne vill styra över ett så stort "imperium" som möjligt.
Företagsledaren är utsedd av ägarna för att tillvarata deras intressen men
denne måste också se till de andra intressenterna. Därmed blir
företagsledarens främsta uppgift att skapa balans mellan de olika
intressenterna.

Styrelsen samarbetar med VD och representerar ägarna. Styrelsen är en
grupp som har egna intressen som inte alltid överensstämmer med övriga
intressenter. Om ett företag har en stor andel passivt ägande kan det vara så
att styrelsen inte fullt ut representerar hela ägarbilden. Passiva ägare kan då
inte vara säkra på att just deras åsikter tas hänsyn till vid beslutsfattandet i
företag.

                                                          
4 Detta delkapitel är baserat på Bruzelius & Skärvad.
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Anställda satsar sin tid och ibland även sin hälsa på företaget och bidrar
starkt till företagets ekonomiska resultat. De anställda förväntar sig därmed
en rimlig lön, en trivsam arbetsmiljö och möjlighet att få vara med och
bestämma om verksamheten.

Fackföreningar, som är ett organiserat anställdasperspektiv, verkar för de
anställda och kan framstå som en intressent med egna intressen. Det kan
exempelvis vara så att fackföreningar arbetar mer för att uppnå egen makt
än för att se till den enskilda medlemmen. Fackföreningar blir en motpol
till ägarna, eftersom de gärna ser att anställda hellre får behålla arbetet än
att göra omstruktureringar som ökar ägarnas avkastning men som innebär
uppsägningar.

33..11..22  IInnttrreesssseenntteerr  ii  oommvväärrllddeenn55

Ägarna som har satsat kapital i företaget förväntar sig en rimlig avkastning
på detta. Denna avkastning ska åtminstone motsvara rådande bankränta
plus en kompensation för den risk som de tar genom att investera i
företaget. Därmed bör ledningen i företaget arbeta för att öka ägarnas
välstånd och ägarstyrningen är ett medel för ägarna att se till att deras
intresse uppfylls.

Kunderna är en avgörande intressegrupp. Kunderna ställer krav på att
produkterna ska hålla hög kvalitet och vara anpassade efter deras behov
och ha ett rimligt pris. Om kundernas behov inte tillfredsställs kommer
företaget inte att överleva.

Leverantörerna förser företaget med de råvaror företaget behöver och
förväntar sig betalning i tid från företaget. De har en lite otydligare roll än
kunderna men är ändå intressenter då de vid kreditaffärer fungerar som
långivare. Finns det väldigt få leverantörer av en produkt kan
leverantörerna hävda sina krav gentemot företaget med större tyngd.

Långivare/Finansiärer placerar kapital i företaget och förväntar sig
betalningar i form av räntebetalningar och amorteringar. Långivare är
ibland representerade i de stora företagens styrelser.

                                                          
5 Detta stycke är baserat på Bruzelius & Skärvad, där inte annat anges.
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Samhället i form av stat, landsting och kommun kan uppträda i olika
intressentroller - som långivare, kund, leverantör eller ägare. Samhället
ställer också krav på företaget t.ex. när det gäller ansvar för miljö eller
sysselsättning genom att lagstifta om hur företag ska agera i vissa
situationer. Samhället ser också till att allt fungerar runtomkring företaget
så att det blir möjligt att bedriva en verksamhet (exempelvis
kommunikationer, utbildning, vatten och avlopp).

Massmedia kan också sägas vara en indirekt intressent. Det som sägs om
företaget i massmedia påverkar hur de övriga intressenterna uppfattar
företaget. Därför är många företag noggranna med att utfärda riktlinjer för
hur relationerna med massmedia ska skötas; vem som svarar för vad, hur
kontakten med journalisterna ska ske, vilken profil man vill uppnå etc.

Konkurrenter backar upp kundernas krav genom att de ger kunderna något
annat att välja på. Företagen konkurrerar om samma kunder och varje
företag måste kämpa för att behålla sina kunder. Därmed blir det viktigt att
ha kunskap om vad konkurrenterna har för sig för att kunna reagera på
deras agerande. Konkurrenter är en lite ovanlig intressegrupp då deras
intresse i princip är negativt, de ser helst inte att företaget är framgångsrikt.
Men det förekommer ändå att konkurrenter samarbetar för att dela på
exempelvis utvecklingskostnader. Varken konkurrenter eller massmedia är
dock en del av den ursprungliga intressentmodellen.

33..11..33  IInnttrreesssseennttmmooddeelllleenn  ii  pprraakkttiikkeenn
I USA ska företagsledningen enligt lag endast tjäna en intressent och det är
aktieägarna, men i verkligheten har de flesta företag främst tre intressenter
som de måste ta hänsyn till, nämligen aktieägarna, de anställda och det
samhälle i vilket de verkar. Det är dock svårt för ett företag att
tillfredsställa dessa tre intressenters intressen samtidigt. (Nadler, 2000)

Man kan fråga sig om det verkligen är ett företags uppgift att med
aktieägarnas medel tillfredsställa samhällets behov. I många fall är det så
att om samhället ”dör” kommer företaget som verkar i samhället sannolikt
att dö med det. (Nadler, 2000) Under depressionen på 1930-talet gick
många amerikanska banker i konkurs eftersom samhället som de verkade i
kollapsade. Därmed blir det tydligt att om företag vill ha en marknad att
verka på måste de se till att marknaden underhålls och fortsätter att
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utvecklas, även om ägarna då får göra avkall på sina intressen. I detta fall
kanske det inte spelar någon roll om ägarna är passiva eller ej.

En annan aspekt i samband med samhället som intressent rör samhällets
uppskattning av vad företagen gör för det. Hjälper företagen till i rätt
situationer (för samhället) eller bara när det är bekvämt för dem? Får
företaget tillbaka något av samhället då företaget verkligen behöver
samhällets hjälp? En artikel i Harper’s Magazine för ett antal år sedan tog
upp frågan om varför företag hjälper till i samhället och det visade sig att
många verkställande direktörer valde att hjälpa till för att skapa ett bra
rykte för företaget. Men i studien upptäckte man att de enda som blev
imponerade av vad företaget gjorde för samhället var andra verkställande
direktörer medan "vanligt folk" var misstänksamma mot företaget och
undrade vad man i företaget hade för baktanke med att hjälpa till i
samhället. (Nadler, 2000)

33..22  AAggeenntttteeoorriinn

Agentteorin behandlar hur individer bör motiveras för att uppnå
målkongruens. Den försöker beskriva de viktigaste faktorerna som man
måste ta i beaktande vid bestämmandet av detta. Vi tar upp den för att
beskriva den potentiella konflikten mellan ledning och ägare.

En agentrelation finns när en huvudman anställer en annan part (agent) för
att utföra en tjänst, och genom att göra detta delegerar beslutsfattande till
agenten. I ett företag anställer aktieägarna VD:n och förväntar sig att VD:n
ska agera utifrån deras intressen. På en lägre nivå är VD:n huvudmannen
och affärsområdescheferna är agenter. Utmaningen är att motivera
agenterna så att dessa kommer vara lika produktiva som de skulle varit om
de vore ägare.

Agentteorin utgår från att alla individer agerar utifrån sina egna intressen.
Agenter antas bli tillfredsställda inte bara genom finansiell kompensation,
utan också genom de extra förmåner som är involverade i
agentförhållandet. Dessa extra förmåner kan ta formen av fritid, attraktiva
arbetsförhållanden, medlemskap i någon klubb och/eller flexibla
arbetstider. Till exempel föredrar kanske någon fritid framför att arbeta
hårt. Denna preferens för fritid kallas arbetsaversion. Då en arbetare
medvetet inte gör sitt bästa kallas det för att denne ”maskar”.
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Huvudmännen , d.v.s. aktieägarna, antas bara vara intresserade av vad
deras investerade pengar ger för finansiell avkastning. (Anthony &
Govindarajan, 1998)

En viktig faktor inom agentteorin är att huvudmän och agenter alltså har
icke samstämmiga preferenser och mål. Dessa icke samstämmiga
preferenser kan undvikas genom det motiveringssystem som företaget
använder. Genom att använda optionsprogram och ett system där bonusen
för VD beräknas på framtida resultat kan agenten motiveras att tjäna
huvudmannens intresse. Om ägarna är passiva i detta kan det utveckla sig
så att VD:n (agenten) beslutar om ett väldigt förmånligt optionsprogram
som inte är bra för företaget på lång sikt.

En annan skillnad mellan agenter och huvudmän är deras riskpreferenser.
Agentteorin antar att chefer föredrar mer välstånd framför mindre, men att
marginalnyttan minskar när mer och mer välstånd ackumuleras. Agenter
har normalt mycket av sitt personliga välstånd uppbundet till hur företaget
presterar. Detta välstånd innehåller både deras finansiella tillgångar samt
deras humankapital. Humankapital är värdet på cheferna som marknaden
uppfattar det och är influerat av hur företaget presterar. Detta kan leda till
att chefer inte fokuserar på lönsamhet utan gör affärer som gör att de utåt
sett framstår som kompetenta. Därmed får de ett gott rykte som gör att de
inte har några problem att finna ett nytt arbete om det skulle uppstå några
problem i det företag de för tillfället befinner sig i. Med anledning av den
minskade marginalnyttan av välstånd och den stora summa humankapital
som är beroende av företaget antas agenterna vara riskaverta. De värderar
avkastning från en högriskinvestering till ett mindre värde än den
förväntade avkastningen på investeringen. De vill därmed inte satsa på
osäkra investeringar (exempelvis FoU) då de inte vet hur dessa kommer att
uppfattas eller om de kommer att bli framgångsrika. Skulle en sådan här
investering misslyckas minskar deras humankapital, men att inte
genomföra investeringar i FoU skadar företaget i längden. (Anthony &
Govindarajan, 1998)

I motsats till detta delas ett företags utestående aktier av många aktieägare.
Dessa minskar sina risker genom att diversifiera sin förmögenhet och bli
ägare i många företag. Därför blir ägare intresserade av det förväntade
värdet på sina tillgångar och är därmed riskneutrala för olika investeringar i
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ett enskilt företag. Chefer kan inte lika lätt diversifiera bort denna risk och
därför är de riskaverta. (Anthony & Govindarajan, 1998)

Ett stort problem för huvudmännen ligger i att de inte har möjlighet att
ständigt övervaka agenternas agerande. Aktieägarna skulle inte dagligen
kunna övervaka VD:n för att se till att denne arbetar för aktieägarnas
intressen. På samma sätt kan inte heller VD:n dagligen övervaka sina
underordnande för att vara säker på att de utför ”rätt” arbete. Om ägarna är
passiva tas även den kontrollfunktion som står till förfogande bort. Då ökar
risken för att VD:n inte arbetar mot samma mål som ägarna. (Anthony &
Govindarajan, 1998)

Genom att huvudmännen inte har möjlighet till daglig övervakning har de
inte heller tillräcklig information om agenternas prestation och hur denna
prestation relaterar till företagets resultat. Detta är ett exempel på
informationsasymmetri. Utan övervakning är det bara agenten själv som
vet om denne jobbar i huvudmannens intresse. Dessutom kanske agenten
har ytterligare information om uppgiften som inte huvudmannen har, denna
information refereras till som den ”privata information” som agenterna kan
inneha. Med anledning av dessa skillnader i preferenser mellan
huvudmannen och agenten och även denna privata information som kan
finnas, kan agenten ge felaktig information  till huvudmannen. Detta
medvetna felinformerande är så vanligt att namnet ”moral hazard” har
givits till denna situation där agenten som kontrolleras motiveras att
undanhålla privat information genom kontrollsystemets utformning.
(Anthony & Govindarajan, 1998)

33..33  ÄÄggaarrssttyyrrnniinngg

Ägarstyrning beskriver kopplingen mellan ägare, de som satsat riskkapital,
och det företag de satsat pengar i. Under 1990-talet har begreppet
Corporate Governance kommit att uppmärksammas. Som så många andra
trender och modeflugor har också Corporate Governance sitt ursprung i
Kalifornien och har blivit populärt världen över.

Ägarstyrning handlar i grund och botten om hur de enskilda företagens och
näringslivets resurser skall kunna utnyttjas på bästa sätt. Begreppet
inbegriper samspelet mellan aktörerna i styrningen av stora bolag, d.v.s.
ägare, styrelse, verkställande ledning och revisorer. (God styrelsesed -
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utveckling och problem, 1998) Ägarstyrning står alltså för processen att
försöka få företagsledningens intressen att överrensstämma med
aktieägarnas (The Economist, 2000-04-29). I ägarstyrningsperspektivet är
det som namnet antyder ägarna som står i fokus.

Ett ägarstyrningssystem kan ses som de processer och strukturer som
används för att styra ett företags affärer. Ett nyckelmål för ett
ägarstyrningssystem bör vara att öka aktiernas värde och därmed
aktieägarnas välfärd. Ett effektivt ägarstyrningssystem kan hjälpa till att
försäkra en jämn fördelning av makten mellan aktieägare, styrelse och
ledning. (McConomy & Bujaki, 2000)

För att förstå faktorerna bakom ägarstyrning måste man titta på ett längre
historiskt perspektiv som förklarar det försprång som de verkställande
företagsledningarna fått, den obalans som uppstått i maktrelationen mellan
ledningen och ägare. Mest tydlig är denna förskjutning i USA, men
mönstret återfinns i hela den industrialiserade världen.

Figur 3: Maktfördelning

Figuren visar hur maktförskjutningen och obalansen mellan ägare och
ledning å ena sidan är en följd av främst tre fenomen som gett den
exekutiva ledningen en utomordentligt stark ställning samtidigt som
ägandefunktionen å den andra sidan inte utvecklats för att uppväga den
exekutiva ledningens. (Carlsson, 1997)
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Att ägarna fortsätter att återerövra sin berättigade ägarmakt är viktigt av två
skäl:

Att få en balanserande kraft till den exekutiva ledningen och därmed skapa
förutsättningar dels för utkrävande av ansvar från styrelse och ledning
(accountability), dels för en konstruktiv dialog och en kompletterande roll
till den verkställande ledningen. (Carlsson, 1997)

Bo Berggren, förutvarande styrelseordförande i bland annat Astra och
Stora, har uttryckt ägarstyrningsbegreppet på ett mycket elegant sätt när
han gjorde en jämförande analys av institutionella skillnader mellan
Sverige och några andra länder om kopplingen mellan ägare och företag.
Egentligen finns det bara två givna nivåer: ägarna och den konkreta
verksamheten i företagen. Hur kopplingen mellan dessa nivåer är
organiserad varierar, inte minst på grund av olika ägarförhållanden och
institutionella skillnader mellan länder och företag.

Denna bild visar hur ägarna organiserar och utövar sitt ägande och hur
ansvar utkrävs.

Figur 4: Ägarstyrning i tre länder
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Int. i bilden ovan betyder att posten är tillsatt internt medan ext. betyder att
den tillsatts externt. Emp. syftar på tillsättning av representanter för de
anställda.

Figuren illustrerar hur kopplingen mellan ägare och den operativa
verksamheten i företag är organiserad i tre olika ägarstyrningssystem, det
amerikanska, det kontinentaleuropeiska (Tyskland-Nederländerna) samt det
svenska. Det amerikanska systemet har kännetecknats av att styrelsen
tidigare dominerats av ”executive directors”, d.v.s. att ledamöterna
samtidigt utgjort företagsledning och att styrelsens ordförande ofta varit
”CEO”. Med en pil i figuren är det markerat att styrelsen i amerikanska
företag i ökande utsträckning fått en i förhållande till den exekutiva
ledningen mer självständig ställning, bland annat genom fler externa
ledamöter. Därmed kommer styrelsen närmare ägarna. De flesta
amerikanska företag har dock fortfarande ett stort inslag av
företagsledningspersoner i styrelserna.

Det tysk-holländska systemet har en så kallad ”two-tier board”, det vill
säga en yttre övervakande styrelse (aufsichtsrat) och en ledningsstyrelse
(vorstand). ”Aufsichtsrat” har placerats högt upp i figuren för att markera
ett långt avstånd från såväl företagets beslutscentrum, som ligger hos
”vorstand”, som från den operativa verksamheten. Samtidigt ligger
”aufsichtsrat” nära ägarnivån i bilden, vilket kan sägas symbolisera
närheten till de storägare som främst de stora tyska bankerna är i de tyska
storföretagen. Dessa banker har oftast ett avgörande inflytande på
styrelsetillsättningen. Det svenska systemet utmärker sig på några punkter i
bilden:

1. Styrelsen är självständig och domineras helt av externa ledamöter.
2. Styrelseordföranden är också i det dominerande antalet fall extern och

deltidsarbetande. Med en pil markeras att styrelseordförandens
betydelse ökat och i ökande utsträckning blivit en egen institution i den
övergripande ledningen av företaget.

3. VD har också en självständig roll i förhållande till styrelseordförande
och styrelse. Samtidigt ligger en svensk VD som högsta exekutiva chef
för företaget närmare den operativa verksamheten än den exekutiva
ledningen gör i andra länders företag (enligt Berggrens figur).
(Carlsson, 1997)



Ansiktslösa parasiter? - Referensram

23

Mycket av uppmärksamheten i ägarstyrningsdebatten har kommit att riktas
mot styrelsen. I bl.a. USA, England och Frankrike har debatten främst
handlat om styrelsens oberoende visavi företagsledningen. I Sverige finns
denna problematik också, men den kanske viktigare konflikten här är den
mellan en viss ägargrupp, eller företrädare för vissa partsintressen, och
aktieägarna i gemen. En gemensam fråga i alla länder är styrelsens
kompetens kontra de krav förvaltningsansvaret innebär. (Carlsson, 1997)

I flera länder finns det organisationer och kommittéer som sätter upp
riktlinjer för ägarstyrning. Faktorer som i de flesta fall återkommer är att
styrelsen ska vara ansvarig för strategisk planering, riskhanteringen och
intern kontroll. Styrelsen bör utgöras av medlemmar utan relation
sinsemellan. Dessutom tas frågor upp som hur nya styrelsemedlemmar ska
utbildas och hur arvoden ska fastställas. En av organisationerna är
International Corporate Governance Network som arbetar för att förhindra
insiderhandel, se till att röstprocessen går till på ett riktigt sätt och för att
öka översikten över ledningen och redovisningen. (Investor Relations
Business, 2000)

33..33..11  IInnssttiittuuttiioonneelllltt  ääggaannddee
Institutionellt ägande innebär en grupp investerare som har medel att
investera som en konsekvens av deras verksamhet. Detta inkluderar
försäkringsbolag, banker och fondbolag. Även industriella företag som har
egna pensionsfonder inkluderas i denna grupp. (Gilpin, 1986) Vi
koncentrerar oss dock på de tre första kategorierna.

En effekt av det institutionaliserade ägandet är att ägarmakten försvagas
när det gäller att ange mål för det ägda företaget (varje institution har ofta
en ganska liten ägarandel i varje koncern). Detta p.g.a. att institutionernas
huvudsyfte med placeringen kanske är att trygga försäkringstagares
pensioner och genom god värdestegring på aktier nå en hög återbäring till
försäkringstagarna. Dessutom hör det till institutionernas riskspridning att
ha andelar i många bolag. Några institutioner har också lagstadgade
storleksbegränsningar6 på sitt innehav i varje börsbolag vilket gör att de
kan ha svårt att sätta långsiktiga mål för det ägda företaget. Detta innebär
att ägarens kompetens ligger inom ett annat område. Allt detta resulterar i

                                                          
6 se även bilaga 5
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att det blir företagsledningen som får ta på sig målformuleringsrollen och
svara för kontinuiteten. (Hallgren, 1996)

Samtidigt måste företagsledningen fylla institutionernas behov av
värdetillväxt för att få stöd från ägarna. Men man måste i detta fall tänka på
att ordet ägare inte blir entydigt då de som sitter i ledningen kan ha egna
aktier i företaget de styr samt att det förekommer ett korsvist ägande i
svenska börsbolag. Därmed finns det enligt Hallgren två typer av aktörer
att ta hänsyn till vad gäller målformulering. För det första institutionerna
som har ett behov av att maximera värdetillväxten på medellång sikt hos
det ägda bolagets egna kapital. För det andra måste man ta hänsyn till
företagsledningen som ska tillfredsställa de institutionella ägarna och som
behöver skapa förtroende på lång sikt hos övriga intressenter genom att
hantera mål för förräntning, risk och kontroll. Förräntning innebär att skapa
en vinst som ger god ränta på eget kapital. Mål för risk innebär att undvika
risker som hotar företagets överlevnad som självständigt företag. Mål för
kontroll innebär att nuvarande ägarkrets eller företagsledning kan fortsätta
att ha minst samma inflytande som nu. (Hallgren, 1996)

Idag börjar förändringar i ägarstyrningen som borde vara till gagn för
investerare synas. Det som har orsakat dessa förändringar är för det första
att aktieägare indirekt har fått större inflytande i och med en ökad andel
institutionellt ägande. Därmed kan aktieägare i större utsträckning påverka
styrelsens agerande. Institutioner kan sätta press på företagen genom att
exempelvis hota med att ersätta nuvarande styrelseledamöter med nya.
(Nadler, 2000)

Den andra orsaken som har bidragit till att ledamöter i högre grad jobbar
för aktieägarnas rättigheter är att de kan bli stämda för beslut som inte är
grundade på aktieägarnas åsikter. Ansvar är ett centralt begrepp i den
amerikanska ägarstyrningsdiskussionen. Styrelse och företagsledning är
ansvariga för bolagets verksamhet och ska kunna ställas till svars för sitt
tjänsteområde. Företagsledare inser att om de förlorar ett sådant rättsfall
kan de personligen bli ansvariga för den skada som orsakas. (Nadler, 2000)
Detta finns inte i Sverige och kan vara en förklaring till varför vi i Sverige
inte ligger lika långt fram som i USA gällande ägarstyrningsfrågor.

En tredje orsak till förändring är att om det går dåligt för ett företag tas
detta upp i pressen och där inkluderas ofta namnen på de ledare som har
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låtit en dålig situation fortgå. Detta har skrämt många ledare då många tar
en ledarposition för att öka sin egen status. Skulle företaget få dålig
publicitet i pressen kommer ledarnas egna namn att förknippas med något
negativt och därmed förstörs alla förutsättningar för att öka sin status.
(Nadler, 2000)

Slutligen finns ytterligare en orsak till varför förändringar har börjat ske
och det är att allt fler företag har börjat belöna sina ledare med aktier och
aktieoptioner istället för direkta pengar. Därmed kommer de att arbeta för
att öka aktieägarnas värde i företaget. Det finns akademiska studier som
visar att när ett företags ledare har en del av sin förmögenhet i företagets
aktier presterar företaget bättre resultat. (Nadler, 2000)

33..33..22  AAkkttiivvtt  vvss  ppaassssiivvtt  ääggaannddee
3.3.2.1 Aktivitet
Missnöjda aktieägare kan sälja sina aktier (exit), de kan arbeta för att
förbättra ledningens kvalitet (voice), de kan behålla sina aktier och stötta
organisationen med förväntning på förbättring (loyalty), eller så kan de
behålla sina aktier och inte göra något (neglect).

Definitionen på aktiva institutionella investerare är enligt Kang (2000) de
som har stora aktieposter, höga ”exit-hinder” och är duktiga på ”voice”. Av
alternativen ovan är det alltså endast ”voice” som innebär aktivt ägande.

•  Stora aktieposter gör att de kan få ledningens uppmärksamhet (även om
det bara är 5 % av kapitalet så betyder det i stora företag en betydande
investering).

•  De har höga ”exit-hinder” som gör det svårt att rösta med fötterna. Ett
försök att sälja en stor aktiepost orsakar vanligtvis en betydande
nedgång av aktiekursen. Det kan också leda till att professionella
marknadsanalytiker förmodar att säljaren har privat negativ information
om företaget vilket orsakar en allmän försäljning av företagets aktier
vilket ytterligare sänker priset. Dessa låga priser tillsammans med stora
transaktionskostnader associerade med en försäljning av en stor
aktiepost, gör att storägare har höga ”exit-hinder”.

•  P.g.a. sina höga ”exit-hinder” har aktiva institutionella investerare
utvecklat kunskaper i ”voice”. ”Voice” gör att ledningen ägnar mer
uppmärksamhet åt lönsamhet. De flesta aktiva institutionella investerare
använder sig främst av privata konversationer och röstning för att utöva
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”voice”. De stora posterna som innehas av inflytelserika ägare gör att
möjligheten till förbättrad lönsamhet uppväger kostnaden att använda
sig av ”voice”.

Ledningens oro för potentiell ”voice” från aktieägarnas sida är en viktig
aspekt av aktieägarnas latenta makt. Därmed, även om institutionella
investerare då och då influerar ledningen via formella röster, är det hotet
om ”voice” som troligen har den största påverkan på ledningen. Detta hot
är synligt i form av röstpolicies och tidigare ingripanden från institutionella
investerare. (Kang, 2000)

3.3.2.2 Passivitet
Det finns två anledningar till varför ägare är passiva. Den ena är ovilja att
gå in och styra och den andra är oförmåga att göra det. Anledningen till att
man inte kan gå in och styra (i USA) är att styrelsen har en väldigt stark
position som i många företag skyddas av lagar, lagar som gör det nästan
omöjligt att förändra organisationens karaktär. I och med detta är det lätt att
förstå varför aktieägare väljer att vara passiva. (Nadler, 2000)

Det övergripande målet för institutionella ägare är att uppnå hög
avkastning. Som ett resultat av detta är de motvilligt aktiva och engagerar
sig bara i styrningsaktiviteter, utöver de som de är tvungna till p.g.a. lagen,
förutsatt att kostnaden för detta engagemang är mindre än den förväntade
vinsten. (Bain &Band, 1996)

33..44  AAkkttiieessppaarraarrnnaa

Genom att säkerställa god insyn och kontroll i marknadsnoterade bolag
vill Aktiespararna öka de enskilda aktieägarnas förtroende för styrelsen
och företagsledningen. Hela detta avsnitt grundas på en intervju med Lars
Milberg.

33..44..11  ÄÄggaarrssttyyrrnniinnggssddiisskkuussssiioonneennss  uuttvveecckklliinngg  oocchh  aakkttuueellllaa  ssiittuuaattiioonn
Aktiespararna anser att en positiv utveckling av svenskt näringsliv
förutsätter att företagen tillförs riskkapital i tillräcklig omfattning. Det är
viktigt av samhällsekonomiska skäl att aktiemarknaden fungerar väl, och
om den karaktäriseras av god omsättning i noterade bolags aktier och det
finns ett stort antal enskilda aktieägare så anses det som en väl fungerade
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marknad. De enskilda aktieägarna representerar som grupp en stor resurs
vad gäller riskkapital och långsiktigt ägande.

Aktiespararna definierar ägarstyrning som: samspelet mellan olika aktörer;
fack, ledning och ägare. Idag är företagen så stora att ingen kan ha
kontrollen eller har intresse av att ha kontroll. Att företagen fått bli så stora
har inneburit en urgröpning av äganderätten och det råder ett
motsatsförhållande mellan ägare och management. ”Den allmänna
opinionen har varit; låt företagen bli stora och feta men låt inte ägarna bli
det” (Milberg, 2000-11-23).

I USA aktualiserades ägarstyrningsfrågan tidigt. Exempel på det är den så
kallade ERISA-lagstiftningen (the Employee Retirement Income Security
Act), en amerikansk lag införd 1974. Denna lag fastslår förvaltarnas
skyldigheter, däribland en omsorgs- och lojalitetsplikt men även en
skyldighet att rösta i de bolag där de anförtrotts aktier. ERISA fastställer
även att en aktie består av två delar: en ekonomisk del och en inflytandedel.
Om inte båda dessa delar förvaltas uppnås inte optimal avkastning
(Milberg, 2000-11-23).

I USA finns det finns det dessutom olika organisationer, både vinstdrivna
och icke-vinstdrivna, som förser fonderna med ägarinformation,: t.ex. ISS
(Institutional Shareholder Service) respektive IRRC (Investor
Responsibility Research Center). Det finns också flera organisationer som
har utarbetat policies gällande ägarstyrning bland annat OECD och
International Corporate Governance Network.

Aktiespararna har sysslat med ägarstyrning länge, även innan termen som
sådan hade börjat användas, men det var först på sommaren 1992 som
debatten i Sverige kom igång på riktigt. Milberg har en teori om att
ägarstyrningsdiskussionen är kopplad till ekonomiska skandaler och därför
startade den i Sverige först i början på 90-talet under finanskrisen. Det här
beror på att missförhållanden oftast uppmärksammas först när det går dåligt
för företagen.

1992 kom den så kallade Cadbury-rapporten som behandlade transparens-
problemen (genomskinligheten) i företag. 1993 följde Aktiespararna upp
denna rapport med sina riktlinjer för ägarstyrning där de bland annat tog
upp genomskinligheten och att beslutsfattandet borde flyttas tillbaka till
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ägarna. Denna publikation upprörde Wallenbergssfären medan övriga
aktieägare uppvisade flera reaktioner: alltifrån ointresse till entusiasm.
(Milberg, 2000-11-23)

Aktiespararna anser att passivt ägande är ett problem på grund av att en av
kontrollfunktionerna i företagen tas bort, nämligen den som ser vinst som
det primära målet för ett företag. Vinst i företagen är nödvändigt för deras
långsiktiga överlevnad. Företaget behöver ha alla typer av ägare - det är
viktigt med pluralism i ägandet och ägarkontrollen är värd pengar.

Det institutionella ägandet är enligt Aktiespararna passivt, men det borde
vara aktivt eftersom: ”ägandet är inte bara rättigheter utan också skyldighet
att vårda” (Milberg, 2000-11-23).

Enligt Aktiespararna finns det för få beslutsfattare, det är en liten grupp
som känner varandra vilket gör att om en köper, köper alla, vilket ger stora
utslag i handeln på marknaden. Dessutom placerar de ej i ”små påsar”
vilket gör att riskkapitalförsörjningen riskeras.

Ett annat problem med det institutionella ägandet är att detta inte tar
långsiktigt ansvar för de företag det investerar i. Aktiespararna tycker det
kortsiktiga avkastningskrav som ställs på fonderna bör ifrågasättas för att
komma åt det här problemet. Dessutom bör det framhävas att bra
avkastning över tiden genereras bäst om man är med och styr. Idag är det
nämligen så att aktien och dess underliggande värde lever i skilda världar.
Han förespråkar skatteregler som belönar långsiktigt ägande för att utjämna
skatteolikheter, t.ex. har det utländska ägandet ökat från 8 till 40 % de
senaste åren. ”Den ”gode” kapitalisten måste ta ansvar och tänka
långsiktigt”. (Milberg, 2000-11-23)

Fonderna har mer eller mindre blivit tvingade att ta ägaransvar eftersom de
blivit för ”tunggumpade”. Om en institution har 5 % eller mer av aktierna
är det oerhört svårt att sälja av innehavet vid missnöje och då bör
fondförvaltarna istället aktivt utnyttja sin möjlighet att styra. Detta innebär
t.ex. att de ska ha ett kontaktnät för att få en bra styrelse/ledning och
dessutom ”vara hårda på” att byta ut dessa när de ej är nöjda.
Institutionerna är mycket mer aktiva nu, framförallt efter Volvo/Renault
affären som var en vattendelare. Styrningen finns där, men den är inte så
tydlig. Institutionerna går inte på bolagstämmor utan agerar bakom lyckta
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dörrar. Enligt Milberg är dock ägarstyrning allt från direkt utövande av
rösträtt till MBL-förhandlingar (Lag om medbestämmanderätt i arbetslivet,
1976:580).

33..44..22  FFöörrbbäättttrriinnggaarr  vviidd  aakkttiivvtt  ääggaannddee

Tre saker tror Aktiespararna kommer att förbättras om ägarna blir aktiva:

1. En bättre resursallokering skulle skapas. Aktiespararna anser att pengar
som inte gör nytta i ett företag skall gå tillbaka till ägarna för att dessa
ska kunna placera dem där de bättre behövs. Denna resursallokering
skulle vara möjlig om aktiespararna hade mer makt.

2. Ägarfrämjandet skulle öka - och därmed skulle ägarskyddet stärkas.
T.ex. anser Aktiespararna att ägarna ska få full kompensation vid
expropriation.

3. En ökad genomlysning av företagen skulle uppnås om beslutsfattandet
ligger hos ägarna.

I Sverige är marknaden självreglerande för att undvika lagstiftning, medan i
t.ex. USA har lagstiftningen kommit först och marknaden har sedan
anpassat sig efter lagar och förordningar. Därför har de flesta fondbolag en
ägarpolicy där de deklarerar om de ämnar vara aktiva eller passiva som
ägare.

33..44..33  AAkkttiieessppaarraarrnnaass  ääggaarrssttyyrrnniinnggssppoolliiccyy
En ägares viktigaste bidrag är att vara med och delta på företagets
bolagsstämma och tillsätta styrelse. Ägaransvar innebär både en rättighet
och en skyldighet att ta ansvar för sitt ägande. Ägaransvaret utövas som
tidigare nämnts främst på bolagsstämman och innebär en skyldighet att
delta och rösta. Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman där
ägarna gemensamt beslutar om viktiga frågor för bolaget. På
bolagsstämman utses styrelsen som ansvarar för förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Aktieägarnas främsta möjlighet att utöva inflytande över
bolaget är rätten att ställa frågor, erhålla svar på dessa samt rösta på
bolagsstämman i frågor som rör beslut om bolagets resultat, val av styrelse
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och revisorer samt ersättning till dessa, liksom granskning av styrelsens
förvaltning. (Aktiespararnas ägarpolicy, 2000)

Aktiespararna förespråkar att bolagsstämman tar initiativ till att inrätta
nomineringskommitté. Detta vill man för att öka förutsättningarna för en
grundlig urvalsprocess. Nomineringskommittén bör bestå av 3-5 ledamöter
och utses av bolagets ägare. Majoriteten av ledamöterna bör representera
huvudägarna. Minst en ledamot bör representera de mindre ägarna.
(Aktiespararnas ägarpolicy, 2000)

Ledningen av bolaget har av bolagsstämman anförtrotts styrelsen. Styrelsen
utser i sin tur bolagets verkställande direktör som ansvarar för bolagets
löpande förvaltning. Till sin hjälp har verkställande direktören övriga
ledande befattningshavare i bolaget. Aktieägarna anser att styrelsens
medlemmar ska agera med stor noggrannhet och omsorg för bolagets och
samtliga aktieägares bästa. Styrelsens medlemmar ska ha kapacitet att göra
självständiga och objektiva bedömningar av bolagets verksamhet, särskilt i
förhållande till företagsledningen. Styrelsemedlemmarna ska avsätta
tillräckligt med tid för sitt styrelseuppdrag. Detta innebär bl.a. att antalet
styrelseuppdrag bör begränsas till 5-6 uppdrag. VD:n i ett börsbolag bör
inte inneha fler än två styrelseuppdrag i andra bolag. (Aktiespararnas
ägarpolicy, 2000)

Det ställs allt högre krav på företagets ledning och ledande av företag. Det
räcker inte längre med bara management utan det behövs ett samspel med
ägarna. Men det ska finnas en balans mellan management och ägare. De
ska dra åt samma håll och därför förespråkar Aktiespararna även
incitamentsprogram där arbetarna i företagen blir aktieägare.
(Aktiespararnas ägarpolicy, 2000)

33..55  TTiiddiiggaarree  ffoorrsskknniinngg

Resultat av studier kring huruvida ägarstyrningen påverkar ett företags
lönsamhet är motstridiga. Vissa har kommit fram till att så är fallet medan
andra kommer fram till motsatsen.

I förordet till Pattersons The Link Between Corporate Governance and
Performance (2000) skriver Carolyn Brancato att det inte går att finna
kvantitativa bevis för att varken styrka eller förkasta ett sådant samband.
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Patterson har sammanställt alla större studier i ämnet fram till dess och
finner att det är svårt att bevisa kausalitet i den sortens statistiska
undersökningar eftersom det dels finns många andra faktorer inblandade,
dels handlar det inte om ett logiskt orsak/verkan-samband. Dessutom ställer
hon sig frågan vilket som är det bästa sättet att mäta lönsamhet. Patterson
kommer alltså fram till att ingen av de studier hon refererar till kunnat
bevisa ett samband mellan lönsamhet och ägarstyrning. Andra forskare som
enligt Kang kommit fram till samma slutsats är Black (1998) samt Demsetz
& Lehn (1985).

Kang (2000) hävdar motsatsen. Han kommer i sin studie av ägarstruktur
och lönsamhet i ”US Fortune 500”-företagen (1983 till 1992) fram till att
det finns ett positivt samband mellan närvaron av en aktiv fondförvaltare
och lönsamhet. I denna studie utgick Kang från en oberoende rankning
(från Georgeson and Company) av hur aktiva ägarna är. Dessutom fann han
ett positivt samband mellan närvaron av en större andel aktiva
institutionella investerare och lönsamhet. Några som enligt Kang kommit
fram till liknande resultat är Zeckhauser & Pound (1990) som fann att när
en stor aktieägare, med en post på minst 15 %, är närvarande så finns ett
starkt positivt samband med företagets lönsamhet. Dessutom kom Wahal &
McConnell (1998) fram till att närvaron av institutionella ägare leder till
större egendomar, fabriker och utrustning samt större FoU-kostnader.
Dessutom visade deras studie att ledningen i dessa fall är mindre benägen
att minska FoU-kostnaderna i syfte att vända en vinstnedgång.
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44  RREESSUULLTTAATT

I detta kapitel sammanställer vi resultaten av vår empiriska undersökning.
Först presenterar vi resultaten av jämförelsen mellan aktivt och passivt
ägda företag. Sedan följer en presentation av vår undersökning av företag
med en nedåtgående resultattrend. Slutligen redovisas undersökningen av
olika fondbolag.

44..11  JJäämmfföörreellssee  mmeellllaann  ppaassssiivvtt  oocchh  aakkttiivvtt  ääggddaa  fföörreettaagg77

Följande avsnitt behandlar vår empiriska undersökning av fyra fallföretag.
Två inom handelsbranschen; Doro och Clas Ohlson, samt två från
verkstadsbranschen; Cardo och Saab.

Doro utvecklar och marknadsför telefoniprodukter på den europeiska
marknaden. Doro har försäljning av sina produkter i 13 länder. Clas Ohlson
är ett handelsföretag som säljer verktyg i alla dess former och försäljningen
sker via postorder inom hela norden och i butiker i Sverige och Norge.

Cardo är en internationell verkstadskoncern där verksamheten bedrivs inom
ett flertal olika affärsområdena, allt från pumpar och industriportar till
bromssystem för spårbundna fordon. Saab har också verksamhet inom vitt
skilda områden, från astrofysik, aerodynamik och strukturell mekanik till
sensorer, laser och datamjukvara. Saab utvecklar, tillverkar och
marknadsför avancerade informations-, styrnings och precisionssystem till
den svenska och internationella försvarsmarknaden.

Clas Ohlson och Saab är företag med aktivt ägande och Doro och Cardo är
företag med passivt ägande. Vi har, som tidigare nämnts, definierat det som
att ett företag har passivt ägande när fonder innehar minst 10 % av rösterna.

Nedan presenteras företagens omsättning, antal anställda och resultat i form
av indexdiagram där vi har satt värdet för det första året i perioden till 100
för att på så sätt kunna jämföra tillväxten i variablerna. RE mäts i procent
och visas i stapeldiagram för att tydliggöra skillnaden mellan företagen
varje år.

                                                          
7 För mer information om ägarstrukturen och utvecklingen i företagen, se även bilaga 3.
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44..11..11  CCllaass  OOhhllssoonn  vvss  DDoorroo
Clas Ohlson har en jämn uppåtgående trend i omsättning, antal anställda
och resultat efter finansiella poster, medan Doro har större variationer i
dessa tre variabler under perioden 1995-1999.
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När det gäller RE ligger Clas Ohlson på
ett högre värde under hela perioden,
förutom 1998 då Doros värde ligger
något högre. På det hela taget är Clas
Ohlsons RE-utveckling stabilare med en
stadigt uppåtgående kurva.
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Resultattillväxten för Clas Ohlsons del är
förhållandevis jämnt uppåtgående medan
den för Doros del är negativ det första
året för att sedan visa en starkt
uppåtgående trend.
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I fråga om omsättning och antal anställda har de två
företagen i stort sett samma tillväxttakt de första två
åren. Sedan rusar Doros omsättning i höjden medan
Clas Ohlsons ökar i betydligt mindre utsträckning.
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44..11..22  SSaaaabb  vvss  CCaarrddoo

Inte heller för Saab och Cardo finns det ett entydigt mönster att finna.
Vilket bolag som har störst tillväxt varierar mellan de tre variablerna
omsättning, antal anställda och resultat. Den redovisade perioden i det här
fallet är tre år eftersom Saab AB bildades först 1997 (innan dess Proforma).
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I variabeln omsättning ser vi en svag
nedgång för Saab första året och därefter
en svag ökning. För Cardos del ökar
omsättningen svagt över hela perioden.
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Det har i princip inte varit någon
tillväxt i antal anställda under de tre
studerade åren för något av företagen.
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44..22  FFöörreettaagg  mmeedd  nneeddååttggååeennddee  rreessuullttaattttrreenndd88

I vår följande undersökning undersökte vi 84 företag på ”A-listan övriga”
och ”mest omsatta” för att hitta företag med en nedåtgående resultattrend,
för att sedan se om företagen hade passivt eller aktivt ägande.
Av de 84 bolag vi undersökte fann vi tolv stycken vars resultat efter
finansiella poster minskat de senaste tre åren. Av dessa tolv bolag var det
sex stycken med klart passivt ägande och två med tveksamt passivt ägande.
De två tveksamma fallen var StenaLine (fonder 10 % och Stena 83 %) samt
Gambro (fonder 10 %, Wallenbergstiftelser 7 % och Investor 26 %).
Övriga fyra hade klart aktivt ägande.

44..33  FFoonnddfföörrvvaallttaarree

I vår undersökning av nio fondförvaltare var det tre som skickade material
som inte innehåller information om deras ägarpolicy. Vi har därför antagit
att dessa tre inte har någon uttalad ägarpolicy. De övriga sex
fondförvaltarna utger sig i sin ägarpolicy för att vara aktiva ägare.

Intervjuerna visade också på att fondförvaltarna anser sig vara aktiva9.
Joachim Spetz på Handelsbanken Fonder anser att det inte är något
problem med passivt ägande i svenska börsbolag eftersom alla, honom
                                                          
8 Se även bilaga 4 för mer information om hur resultattrenden ser ut för respektive bolag.
9 För hela intervjuerna, se bilaga 2
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Vad gäller RE ligger Cardos värde högre
än Saabs både 1997 och 1999 medan
Saabs värde är något högre 1998. Saabs
RE-värde är starkt varierande och Cardos
har en svag jämnökning över hela
perioden.

Resultatet för de båda bolagen ökar
under perioden men Saabs ökning är
något starkare än Cardos.
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veterligen, utger sig för att vara aktiva. Även Ramsay Brufer på SPP anser
att samtliga större svenska institutioner idag är aktiva då de har personal
som arbetar med ägarfrågor. I och med att alla anser sig vara aktiva ägare
så anser ingen att det existerar något problem med passivt ägande i svenska
börsföretag.



38



Ansiktslösa parasiter? - Analys

39

55  AANNAALLYYSS

I detta kapitel tolkar och diskuterar vi resultaten av våra undersökningar
utifrån den referensram vi har utvecklat tidigare. Den följer samma
struktur som resultatkapitlet, med en undersökning i taget.

55..11  JJäämmfföörreellssee  mmeellllaann  ppaassssiivvtt  oocchh  aakkttiivvtt  ääggddaa  fföörreettaagg

I denna undersökning gick det inte att finna något samband mellan passivt
ägande och lönsamhet. I det ena fallet varierade RE mycket för det passiva
bolaget, Doro, men i det andra fallet är det det aktivt ägda bolaget, Saab,
som står för variationerna. Doros RE minskar 1996 p.g.a.
omstruktureringar, men ökar kraftigt 1997 då dessa är färdiga efter två år
med dåligt resultat. Dessutom köpte Doro 1997 upp ett par andra företag
vilket kan ha påverkat ökningen i RE. Utvecklingen i Saabs RE varierar
starkt men ger ingen tydlig indikation på att RE skulle bli högre av att
ägandet är aktivt. Variationerna i RE verkar alltså ha andra förklaringar än
ägarstrukturen. Vi finner därmed ingen indikation på att aktivt ägande
skulle ge bättre lönsamhet. Om det hade visat sig att RE hade varit högre i
de passivt ägda företagen hade detta varit positivt för aktieägarna eftersom
det hade ökat deras avkastning.

För tillväxten, mätt i omsättning och antal anställda, är situationen lite
annorlunda. Där har det passivt ägda bolaget högre tillväxt för båda
variablerna i bägge fallen. Att omsättning och framförallt antal anställda
ökar är ur ett samhälleligt perspektiv positivt då arbetslösheten minskar.
Men, i Doros fall beror antagligen ökningen på deras uppköp vilket då inte
innebär en reell ökning i variabeln tillväxt. Därmed blir inte denna ökning i
omsättning och antal anställda något positivt ur ett samhälleligt perspektiv.

Att de passivt ägda företagen har en större tillväxt skulle kunna bero på att
ledningen får mer att säga till om i bolag med passiva ägare och därmed är
det deras intressen som genomlyser styrningen. Om ledningens mål är att
skapa ett så stort bolag som möjligt blir tillväxt ett viktigt mål. Tillväxt kan
vara bra men behöver inte nödvändigtvis vara det. Det är till exempel inte
bra att företaget växer på bekostnad av dess långsiktiga lönsamhet. I ett
”aktivt bolag” kommer däremot ägarnas intressen att bli starkare vilket
leder till att lönsamheten sätts i första rummet och att tillväxten inte tillåts
ske på bekostnad av denna. Det senare främjar aktieägarna då avkastningen
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på eget kapital ökar eftersom ökad vinst ger en ökad RE. Det är dock viktigt
att det är den långsiktiga vinsten som fokuseras så att inte en maximering
av vinsten leder till urholkning av kapitalet. Enligt vår undersökning har
dock inget samband mellan vinst (resultat efter finansiella poster) och
aktiva ägare framkommit.

55..22  FFöörreettaagg  mmeedd  nneeddååttggååeennddee  rreessuullttaattttrreenndd

I vår andra delundersökning, den av företag med nedåtgående resultat de
senaste tre åren, kunde vi se en antydan till ett samband mellan ägarstruktur
och hur företaget presterar. Detta eftersom majoriteten av dessa företag
hade en ägarstruktur som passar in i vår definition av passivt ägande, men
vi anser inte att sambandet är tillräckligt tydligt. Det var endast hälften av
de undersökta bolagen som med bestämdhet kan sägas ha ett passivt ägande
och det tycker vi är för lite för att bestämt uttala oss om det finns ett
samband mellan passivt ägande och lönsamhet.

55..33  FFoonnddfföörrvvaallttaarree

I våra två första empiriska undersökningar förutsatte vi att
fonderna/fondbolagen var passiva ägare. Efter vår sista undersökning så
ifrågasätter vi om detta var ett riktigt antagande. Detta eftersom
undersökningen av respektive fondförvaltares ägarpolicy samt utförda
intervjuer har visat att samtliga utger sig för att vara aktiva ägare, dock i
något varierande grad. Å andra sidan ifrågasätter vi efter läsandet av de
olika ägarpolicies vi erhållit i vilken utsträckning de i realiteten är aktiva.

Det skulle nämligen kunna vara så att fondförvaltarna har policies där de
utger sig för att vara aktiva när de i realiteten är passiva. Det ligger i
fondförvaltarnas intresse att framstå som aktiva för att gå i linje med det
som nu anses vara det ”rätta” och därmed undvika påtryckningar. Därför
skulle det ha varit positivt för oss att ha tillgång till en statistisk
undersökning som rangordnar de institutionella ägarna efter hur pass aktiva
de verkligen är. Detta finns, oss veterligen, inte i Sverige idag, men i USA
finns Georgeson and Company som utför sådana rangordningar. Eftersom
fondförvaltarna säger att de är aktiva anser de att det inte existerar något
problem med passivt ägande i Sverige.
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66  SSLLUUTTKKOOMMMMEENNTTAARR

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi dragit utifrån de
undersökningar vi genomfört samt förslag till vidare forskning.

66..11  SSlluuttssaattss

I vår undersökning om passivt ägande är ett problem i Sverige kommer vi
fram till att så inte är fallet. Vi kan inte hitta något tydligt samband mellan
passivt ägande och lönsamhet eller tillväxt.

Anledningen till varför vi inte finner några tydliga resultat på varför passivt
ägande inte är ett problem kan diskuteras. Det kan vara så att det helt enkelt
inte är ett problem, men det kan också vara så att det är ett problem, men
inte på det sätt som vi har studerat. Vi har studerat om det är ett problem att
en så stor andel av ägarna som minst 10 % inte utnyttjar sin rösträtt och att
ledningen därmed skulle få väldigt mycket inflytande över hur företaget
ska styras och vilka som blir de viktigaste målen. Som vi nämnt tidigare
kan det vara så att institutionerna i verkligheten är aktiva. Det kan vara så
att institutionerna tvingas vara aktiva då de har så pass stora aktieinnehav
att det i princip blir omöjligt att rösta med fötterna. Ett sådant agerande
skulle innebära att aktiekursen sjönk väldigt mycket och därmed skulle
fonden förlora pengar på sitt eget agerande. Detta innebär att fondbolagen
tjänar på att vara aktiva ägare för att skapa en bra avkastning på de
placerade pengarna.

Under vårt arbete har vi upptäckt att det finns olika åsikter om huruvida det
passiva ägandet är ett problem. Enligt Aktiespararna är det ett problem och
företagen och samhället skulle tjäna på att ägarna var mer aktiva då en
bättre resursallokering skulle uppnås. Detta kan vara svårt att mäta, men
med utgångspunkt från vår undersökning så finner vi inte att det
förekommer någon annorlunda resursallokering i de passivt ägda bolagen
jämfört med de aktiva. Det är inte så att företag med ett passivt ägande bara
växer och växer utan att generera avkastning åt aktieägarna.

Varför menar då Aktiespararna att det passiva ägandet är ett problem i
svenska börsföretag? Kan det vara så att konflikten i Sverige inte ligger
mellan ägarna och ledningen, eller mellan kapital och kunskap, vilket vi har
förutsatt, utan mellan olika grupper inom ägargruppen? D.v.s. att
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Aktiespararna som representant för en ägargrupp har andra ägarintressen än
fondbolagen. Då skulle problemet alltså inte bero på fondbolagens
passivitet utan en intressekonflikt ägare emellan. Till exempel skulle denna
konflikt kunna ha sin grund i att Aktiespararna anser att fondbolagen har
för kortsiktiga investeringsperspektiv.

Vi anser att det kan vara så att Aktiespararna gör ställningstagandet att det
passiva ägandet är ett problem för att ytterligare stärka ägarnas makt, med
tanke på att de företräder just ägarna. Därmed kan det vara så att de vill att
ägarna ska ha all makt. Det får dock inte bli så som det är i
investmentbolagen; att det är makten som är det primära målet, då
marknaden undervärderar ett sådant bolag. Det är lönsamheten som måste
prioriteras.

I vår undersökning fick vi också en helt motsatt åsikt än Aktiespararnas om
det passiva ägandet, nämligen den från fondförvaltarna. De menade att alla
fondförvaltare är aktiva som ägare och att det därmed inte existerar något
problem med passivt ägande i börsföretag. Vi ställer oss dock lite
tveksamma till att alla fondförvaltare är aktiva ägare. Anledningen till att
fondförvaltarna säger att de är aktiva kan vara att de måste utge sig för att
vara det för att skapa en bild hos fondspararna som en ansvarstagande
placerare. Dessutom är trenden idag att ägare bör vara aktiva vilket innebär
att de säger sig vara det även om de i praktiken snarare är passiva.

Det skulle också kunna vara så att de är passiva men att risken att ägarna
kan gå in och säga ifrån, som i Volvo/Renault-fallet, sporrar ledningen att
se till ägarnas intressen. Om fondbolagen nu är passiva kan det bero på att
de inte vill gå in och styra eftersom detta minskar deras möjligheter att ta
sig ur investeringen när företaget inte längre ses som ett bra alternativ för
att skapa bra avkastning åt fondspararna. Dessutom kan det ifrågasättas om
det ligger i samhällets intresse att fondbolagen går in som aktiva ägare.
Enligt vår undersökning påverkas inte sysselsättningen av ägarstrukturen
men det finns andra faktorer som kan påverkas och som kanske är positivt
för samhället, t.ex. är samhällets välbefinnande beroende av att företagen är
lönsamma.

Till slut konstaterar vi åter att det är underligt att passivt ägande ses som ett
så stort problem när det inte går att bevisa att så är fallet. Detta märks
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tydligt i vår studie liksom i ett flertal studier gjorda i USA, t.ex. Pattersons
rapport (2000).

66..22  FFöörrssllaagg  ttiillll  vviiddaarree  ffoorrsskknniinngg

För att djupare studera de potentiella problemen med passivt ägande skulle
en undersökning som fokuserar uppköp vara intressant. Detta eftersom
teorin förutspår att ledningen agerar för att öka sin status genom att styra
över ett imperium. Denna undersökning skulle kunna följa upp hur
lönsamheten utvecklats efter uppköp, både i det företag som köpt upp ett
annat företag och för det uppköpta företaget. Undersökningen skulle kunna
ge en indikation på om uppköpet ligger i linje med ägarnas eller ledningens
intressen. Utifrån detta skulle man sedan kunna studera ägarstrukturen och
på så sätt försöka dra slutsatser om huruvida passivt ägande är ett problem
eller inte.

En kartläggning av fondernas aktivitet skulle ge möjlighet till en mer
djupgående studie av vårt problem liknande den Kang (2000) genomförde i
USA av U.S. Fortune 500-företagen. Kartläggningen skulle även kunna
innebära att det blir möjligt att göra studien över en längre tid och på så sätt
bestämt kunna avgöra om det passiva ägandet hunnit få effekt eller inte.

Som vi nämnt tidigare kan det vara så att problemet med det passiva
ägandet är en potentiell konflikt som ligger mellan olika ägargrupper och
därmed skulle det vara intressant att studera om så är fallet och i så fall hur
konflikten ser ut.

Ytterligare en vinkling skulle kunna vara att utgå från de tre punkter
Milberg menar skulle förbättras om ägarna var aktiva, d.v.s.
resursallokeringen, ägarskyddet och genomlysningen.
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BILAGA 1
Frågemall - Aktiespararna

Personliga frågor
1. Presentation av oss, anonymitet, verifiering m.m.

2. Vem är du? Vad har du för erfarenhet?
3. Vad har du för arbetsuppgifter?
4. På vilket sätt har du kommit i kontakt med ämnet?

Ägarstyrning
5. Definiera Corporate Governance/Ägarstyrning

Passivt ägande
5. Varför är passivt ägande ett problem?

5.1 På vilket sätt är det ett problem?
5.2 För vem är det ett problem?
5.3 Vad kan man göra åt problemet?

6. Hur var det förr? Varför är ämnet aktuellt nu?
7. Har du några konkreta exempel på när fonder gjort ingripanden? (Både
med bra och dåligt utfall)
8. Hur vanligt är det att fonder säljer ut sitt innehav? Hur mycket säljer
man?
9. Har fondernas innehav förändrats över tiden?

Empirisk undersökning
10. Variabler som kan vara intressanta att titta på för att genomföra
undersökningen?

Datainsamling
11. Hur få tag på företag att undersöka?
12. Hur få tag på hur stora ägarandelar fonderna har?
13. Ytterligare källor?

14. Exempel på fonder som är aktiva/passiva?





ii

BILAGA 2

Frågemall - fondförvaltarna

1. Vad har ni för ägarpolicy?

2. Vad gör ni konkret i bolag som ni innehar aktier i?

3. Vad anser ni är ett passivt ägande?

4. Behöver institutionerna bli mer aktiva och vad skulle i så fall krävas för
att de skulle bli det, skulle lagstiftning öka aktiviteten?

5. Vilka (om några) anser ni vara passiva ägare?

6. Tycker ni att ni har möjlighet att vara aktiva? (kompetens och tid)

7. Anser ni att det passiva ägandet är ett problem i svenska börsbolag?

8. Om ja, för vem, varför och på vilket sätt?
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Handelsbanken – Joachim Spetz
Handelsbankens ägarpolicy innefattar bland annat att de ska följa gällande
bestämmelser och vara fria att avyttra aktieinnehav och agera så att
andelsvärdet på fonderna långsiktigt maximeras. Främst gör man detta
genom att delta i tillsättandet av bolagsstyrelser och förfarandet vid
bolagsstämmor.

De ska delta på bolagsstämmor som bedöms väsentliga.

Handelsbanken kräver ingen egen styrelserepresentation då detta kan
försvåra deras möjligheter att bedriva en aktiv och effektiv förvaltning. De
ska ta ställning till styrelsenomineringar i de bolag där de har ett större
aktieinnehav.

Han sammanfattar deras policy med att säga att det som påverkar hur de
agerar är att de ska tillvarata andelsägarnas intressen genom att ge bra
avkastning på aktierna.

Vad Handelsbankens fondförvaltning konkret gör är att vara representerade
på bolagsstämmor där det är praktiskt möjligt. Det finns ingen konkret
gräns för storleken på aktieinnehavet som leder till att man är representerad
utan detta bestäms från fall till fall.

Handelsbankens definition på att vara passiv ägare är ”att man inte bryr sig
om skötseln av företaget eller inte engagerar sig i exempelvis
bolagsstämmor eller inte heller tillsätter bolagsstyrelse i företaget”, vilket
är den viktigaste uppgiften vid ett aktivt ägande.
Joachim anser inte att det finns något som skulle kunna göra institutioner
mer aktiva, han tyckte inte att lagstiftning i frågan skulle öka aktiviteten.

Enligt honom finns det inga ägare som kan anses vara passiva med
undantag för några få utländska fondbolag.
Handelsbanken tycker att de har goda möjligheter att vara aktiva då de har
en omfattande förvaltningsorganisation. Denna deltar på många
bolagsstämmor, vilka främst infaller under det första halvåret.
Enligt Joachim är inte det passiva ägandet ett problem för börsbolagen
eftersom det är få som är passiva. Han kunde inte erinra sig någon
fondförvaltare som han visste var passiv i sitt ägande. ”Alla fondförvaltare
utger sig för att vara aktiva men de kan ha lite olika inriktning på sitt aktiva
ägarskap”.
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SPP – Ramsay Brufer

Brufer inleder med att säga att SPP planerar att presentera en ny ägarpolicy
i januari 2001. Den nya policyn kommer bland annat att bli tydligare i sina
rekommendationer avseende styrelseledamöters kompetens.

SPPs aktieavdelning och dess analytiker ansvarar för att de bolag som SPP
investerat eller tänker investera i analyseras. Analytikerna deltar vid
analytikermöten och träffar därutöver vid behov bolagsledning eller andra
representanter för företagen. SPPs enhet för Ägarfrågor har därutöver
direkt kontakt med ordförande och / eller ledamöter i bolagens styrelser.

”Till stöd i arbetet med att utvärdera företag ur ett Corporate Governance
perspektiv har SPP en egenutvecklad modell för analys av företag.”
Modellen värderar bland annat sammansättning och kompetens i styrelsen.
SPP engagerar sig också i nomineringskommittéer.

Att ”rösta med fötterna” är den definition som SPP ger för ett passivt
ägande. Men eftersom samtliga större svenska institutioner idag enlig dem
är aktiva och har personal som arbetar med ägarfrågor anser de inte att en
lagstiftning skulle vara behövlig för att öka institutionernas aktivitet.

SPP har sedan 1997 haft personal som arbetar heltid med ägarfrågor. För
närvarande arbetar två personer på heltid och ytterligare några i samband
med bolagsstämmor och andra särskilda frågor. SPP är också medlem i
flera internationella nätverk. Bland andra ICGN (International Corporate
Governance Network) och GIGN (Global Investor Governance Network).
SPP anser sig därför ha både kompetens och tid för att verka som aktiva
ägare.

I samtliga bolag där SPP är ägare är de största ägarna aktiva och därmed
anser SPP inte att det passiva ägandet är ett problem i svenska börsbolag.
”Detta syns kanske dåligt men det beror på att aktiviteterna inte annonseras
i pressen”

Brufer vill ej ge någon kommentar till vilka (om några) som de anser vara
passiva ägare.
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BILAGA 3
Tabell:
Undersökning 1

Ökning över
DORO 99 98 97 96 95 hela perioden

oms mkr 1183,1 1000,3 373 328 318 272%

RE % 23 29,1 19 0,6 7,4 211%
antal anställda 242 188 172 160 155 29%

res. efter fin. poster 64,7 55,4 16,5 2,2 6,5 895%

Resultattillväxt per år 17% 236% 650% -66%

Ökning över
CLAS OHLSON 99/00 98/99 97/98 96/97 95/96 hela perioden

oms mkr 1067 829,5 677,5 588,8 542,8 97%

RE % 29,9 28,7 26,3 25,8 10,7 179%

antal anställda 524 414 372 345 336 56%
res. efter fin. poster 114,9 74,8 56,8 46,3 17,3 564%

Resultattillväxt per år 54% 32% 23% 168%

Ökning över
CARDO 99 98 97 hela perioden
oms mkr 9489 8994 7983 19%

RE % 21,6 20,6 18 20%

antal anställda 7743 7855 7377 5%

res. efter fin. poster 695 654 504 38%
Resultattillväxt per år 6% 30% -22%

Ökning över
SAAB 99 98 97 hela perioden

oms mkr 9053 8248 8674 4%

RE % 17,3 21,6 2,4 621%
antal anställda 8092 7742 7716 5%

res. efter fin. poster 1122 1018 576 95%

Resultattillväxt per år 10% 77% -263%
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 Ägarstruktur CARDO
 2000-12-07

Ägare Kapital
(%)

Röster
(%)

Lundbergs 33,3 33,3
Nordbanken Fonder 11,5 11,5
Tredje AP-fonden 8,8 8,8
SPP 4 4
SEB Fonder 3,8 3,8
Skandia 1,8 1,8
Aktiv fonder 1,8 1,8
KP Pension & försäkring 1,7 1,7
Stift För Kunskaps &
Kompetensutveckling

1,3 1,3

Handelsbanken fonder 1,2 1,2
SHB:s pensions-/personalstift. 1 1
S E B Trygg Liv 0,9 0,9
Trevise fonder 0,8 0,8
Riksbankens Jubileumsfond 0,7 0,7
Schörling Melker och bolag 0,6 0,6

Ägarstruktur SAAB AB 2000-
12-07

Ägare Kapital
(%)

Röster
(%)

Investor 20,3 36,1
British Aerospace 35,1 25
Wallenberg stiftelser 8,9 5,8
Tredje AP-fonden 3,2 2,1
AMF Pensionsförsäkring 2,7 1,8
Skandia 1,0 0,7
Goldman Sachs Group 0,5 0,3
FPF/AMF K 0,5 0,3
Handelsbanken fonder 0,4 0,3
Catella fonder 0,3 0,2
Österberg Jan Rune och fam 0,2 0,1
Norfeldt Sven & bolag 0,1 0,1
Julins minnesfond 0,1 0,1
Länsförsäkringar Wasa fonder 0,1 0,1
Stiftelsen Chalmers Tekniska 0,1 0,1
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Ägarstruktur DORO 2000-12-
07

Ägare Kapital
(%)

Röster
(%)

Andersson Rune fam & bolag 32,4 32,4
SEB fonder 6,9 6,9
Banco fonder 4,1 4,1
AMF försäkring 2,5 2,5
Länsförsäkringar Wasa fonder 1,8 1,8
Björnstrand, Hans 1,0 1,0
Johannesson, Eskil 1,0 1,0
SIF 0,9 0,9
Sv. Metallind. Arbetareförb. 0,8 0,8
Carlson Investment Mgmt 0,5 0,5
Industrifacket 0,4 0,4
Pancosmos AB 0,4 0,4
Bengtsson, Owe & Ingrid 0,4 0,4
Johannesson, Annika 0,3 0,3
Lantbrukarnas Riksförbund 0,3 0,3

Ägarstruktur CLAS
OHLSON 2000-12-07

Ägare Kapital
(%)

Röster
(%)

Tidstrand, Helena & Johan 29,2 37,3
Haid, Mary 29,2 37,3
Thylen, Håkan 2,7 3,7
Robur 5,2 2,9
Handelsbanken fonder 1,3 0,7
Carlson Investment Mgmt 1,2 0,7
Skandia 1,1 0,6
Banco Fonder 0,6 0,3
Länsförsäkringar Wasa fonder 0,5 0,3
Myrberg Finansanalys AB 0,4 0,2
Handelsbanken Liv 0,4 0,2
Nilsson, Rolf 0,4 0,2
Sv. Metallind. Arbetareförb. 0,3 0,2
SEB Trygg Liv 0,3 0,1
Dalarnas försäkringsbolag 0,2 0,1
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BILAGA 4

Tabell:
Undersökning 2

Resultat efter finansiella
poster

Företag P/A 1999 1998 1997 1996 1995
Assidomä

n
P 839 1004 1462 1713 4346

Gambro (P) 1893 4991 13890 5228 4653

SSAB P 467 1424 1906 2091 3832

Telia A 5980 7143 3128 3353 3410
Axfood A 163 162 182 166 121

Bilia P 184 280 350 198 91

Consilium A -27 6 28 30 42
Hexagon P 179 313 388 255 238

Munksjö P 240 352 400 185 625

StenaLine (P) -496 -324 151 -444 209
Svedala P 651 821 882 738 736

Öresund A -151 616 735 425 379

P = Passivt ägt företag
A = Aktivt ägt företag
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BILAGA 5

Fonder
En fond kan beskrivas som en portfölj av värdepapper som ägs av många
investerare. Fonden kan innehålla såväl svenska som utländska aktier
obligationer och andra värdepapper. Alla pengar som placeras i fonden
fördelas automatiskt på de värdepapper fonden äger.

En av de viktigaste uppgifterna för det finansiella systemet är att omfördela
sparandet i samhället. Fonderna är delaktiga i denna process genom att föra
över sparares pengar till företagen och främjar därigenom marknadens
likviditet. En väl fungerande och effektiv finansmarknad är viktig för
samhället eftersom kapitalet då utnyttjas mer effektivt. (Fonderna ökar
likviditeten på värdepappersmarknaden och främjar därigenom marknadens
effektivitet.)

Lagen om värdepappersfonder (17§-25§) ställer krav på att fonderna ska ha
ett välfördelat värdepappersinnehav med hänsyn till den riskspridning som
är förenad med fondens placeringsinriktning. Som huvudregel gäller att
högst fem procent av förmögenheten i en aktiefond får vara placerad i ett
enskilt bolag med ett undantag. Högst 40 procent av fondens värde kan
bestå av större innehav. För dessa större innehav har gränsen satts vid tio
procent av fondförmögenheten i varje enskilt bolag. Reglerna innebär alltså
att en aktiefond måste ha aktier i minst 16 bolag.

Fonderna har även rätt att placera en del av fondförmögenheten i andra
värdepappersfonder eller utländska fondföretag, dock högst fem procent av
denna. En värdepappersfond får i princip bara placera i värdepapper och
andra finansiella instrument som är marknadsnoterade.




