Kan aktieagarna paverka
foretagens utveckling?
En undersokning om Corporate Governance

F

orhallandet mellan agare, styrelse, foretagsledning och revisorer i de svenska borsforetaqen det som brukar sammanfattas som Corporate
Governance - har undersokts av Marie Danie/sson och Joakim Endre_ Tillsammans med
Stefan Engstrom redovisar de har sitt resultat.

EFfERSOM GRU ND TANKEN MED FORETAGANDE I AKTIE-

bolagsform ar att bolagets agare skall bidra me d
riskkapital sa skall de darrned ha ratt att utova styrning och kontroll i det bolag dar de valt att investera kapital . Nar det galler mindre foretag , med fa aktieagare, sa sker detta automatiskt i och me d att
agarna normalt aven arbetar i foretagen, och da
oftast som foreragsledare. I stora bolag, med en vid
aktieagarkrets, ar denna koppling rnellan agare och
fOretagsledning inte alls lika kIar. Det ar i sadana
bolag bolagsstamrnan far sin betydelse. Pa stamman valjs bolagets styrelse och aktieagarnas intressen kanaliseras vidare genom de valda enskilda styrelseledamoternas lojalitet och arbete.
Det ar givetvis omojligt att lata varje enski ld aktieagare ha inflytan de pa och insyn i verksamheten
i ett stort bolag. Kopp lingen mellan agare och foretagsledning blir mer diffus och grundar sig pa ett
fortroende. Detta fortr oende kan i sin tur vara avgorande for hur bolaget skall utveckIas.
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Foretagen ar beroende av att fa riskkapital tillfort
fran enski lda manniskor och det ar darfor viktigt att
aktieagarkrersen kan karma tillit till foretagsledningen och hur foretagets olika angelagenheter
skots. I forlangningen far detta en berydelse, inte
bara for det enskilda foretaget, utan aven for ekono min i stort. Om nodvandig kapital tillforsel uteblir sa
kommer foretagens utveckIing att bromsas upp,
konkurrensfordelar minskar eller forsvinner och
utveckIingen blir samre an i omvarlden, Mot denna
bakgrund ar det angelaget for ett helt lands ekonomiska utveckIing att foretagsk ulturen i vara stora
borsforetag ar sadan att aktieagarkretsen kan kanna
fortroende for fOretagsledningen.
Prager som ror ovan narnnda problernstallning
och som handlar om huruvida uppdragstagaren
(agent) utfor arbetet pa det satt som uppdragsgivaren (principal) tankt sig, aterfinns i den s.k Principal-agent teorin. Teorin beskriver dels nodvandigheten for en uppdragsgivare att ibland delegera ett
arbete till en uppdragstagare och dels fragan om
dennes lojalitet mot uppdragsgivaren. Inom foretagsekonomisk teori brukar daremot fragor relaterade till principal-agent - alltsa sjalva forhallandet
mellan aktieagare, styrelse, foretagsledning och
revisorer - samlas under benamningen Corporate
Govemance.

Ett aktuellt problem i manga svenska borsbolag
vad galler Corp orate Governance kan i korthet sagas
vara hur ett forsvagat agarengagemang kan rnedfora att bolagens administrativa ledningar ges mojligBALANS
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het att styra foretaget mer i deras eget intresse an i
aktieagarnas, Det ar av stor vikt att agarna, aven om
foretaget ar stort, skall kunna paverka foretaget och
dess utveckling.
I denna artikel ger vi en bakgrund till Corporate
Governance och redogtir for var understikning av de
svenska borsbolagens uppfattning i dessa fragor, I
flera av vara stora svenska fore tag har agandet
under de senare aren i alIt storre utstrackning overgatt i ett s.k. institutionellt agande i form av att t.ex.
olika aktiefonder placerat pengar pa borsen, Det
institutionella agandet pa Stockholms Fondbtirs har
pa endast 25 ar forandrats fran en andel pa 20 procent till nara 85 pro cent. Detta ar en trend som man
kan se over hela varlden.
Foretradare for aktiefonder och andra placerare
har i star utstrackning avstatt fran att engagera sig
aktivt i bolagen, vilket medfort en snedvridning av
maktbalansen till fOretagsledningens fordel . Foretagen har som ftiljd av detta blivit alit mindre agarledda.
Detta fenomen har sedan en tid upprnarksammats i Sverige. Aktiebolagskornrnitten har lagt fram
ett delbetankande rorande agarstyrningsfragor (se
liven Balans nr 3/1998) och manga institutioner (forsakringsbolag och banker), liksom Aktiespararna
och Stockholms Fondbors, har publicerat riktlinjer
som ror detta ornrade.
Med tiden har institutionella agare blivit alltmer
aktiva i sitt agande, aven om ambitionsnivaerna
varierar. Under 1980-talet tvingades flera amerikanska foretag dra sig ur Sydafrika p.g.a. kritik som foretagens institutionella agare frarnforde rtirande lan dets rasatskillnadspolitik, Sedan dess har dessa aga res krav utvecklats till att tvinga fram htigre avkastning pa satsat kapital, vilket me dfort att chefer
avsatts i bolag som IBM, Kodak och General Motors.
I Sverige uppstod debatten om aktiv agarsryming
efter turerna kring Volvo-Renaultalliansen, dar
aktieagarna gick emot fOretagsledningen. Som
bekant utmynnade denna incident i att alliansen
brot samman och Volvo tick en ny ledning. Det fick
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flera institutionella agare att alltmer ifragasatta
foretagsledares arbete och malsattning.
Olika lander har under senare ar forsokt finna
olika vagar for att komma tillratta med agarstyrningsproblem. Ftiretag registrerade pa New Yorkborsen maste numera ha en sarskild revisionskommitte vilken enbart ska besta av externa styrelseledamtiter (ej anstallda i foretaget). Revisionskomrnitteerna vaxte fram efter ett beslut av New Yorkborsen 1978. Darefter togs initivativ fran marknaden
till andra underkornmitteer, Idag har mer eller mindre alIa borsbolag en revisionskornmitte och ca 80
procent anvander sig av kompensationskommitteer
(kornmitte som ger forslag pa loner och ersattningar till foretagets ledning).
Anledningen till det eventuella behovet av revisionskornmitteer ar att forbattra kontakterna melIan styrelsen och bolagets revisorer. Tanken ar att
styrelsen skall fa en chans att traffa revisorerna utan
att VD och den tivriga fOretagsledningen ar narvarande . Det utgor ocksa en sakring mot att viktig information silas bort pa dess vag genom foretagsledningen. Revisionskommitten som skulle vara en underkomrnitte till styrelsen fritar inte styrelsen fran
nagot ansvar. Den bor besta av styrelseledarnoter
som ej ar anstallda inom foretaget och skall enbart
sysselsattas med redovisningen. Detta pa grund av
att »vanliga« sryrelseledamoter inte har tillrackligt
med tid att satta sig in i och granska siffrorna.
Av de noterade bolagen pa NewYork-btirsen har
halften en nomineringskommitte (ger forslag pa nya
styrelseledamoter). Syftet med en nomineringskornmitte ar att oka forursattningama fOr en grundlig urvalsprocess och att tika oppenheten kring
nomineringen av styrelseledamoter samt att ge
enskilda aktieagare ett organ till vilket de kan formedIa sina forslag, En nackdel med alIa underkomrnitteer ar att styrelseledamtiterna blir olika val
informerade och engagerade i olika fragor, Mer tid
laggs troligtvis ned pa sadant som den egna kornmitteen arbetar med.
Aven i Storbritannien finns rekommendationer
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som sto dje r anvandandet av dessa kommitteer, Det
ar resultat et av Cadbury- och Greenbury-rapporterna, so m ingaende behandlar agarstyr nin g oc h led ningsvillkor. Den svenska debatt en har till stor del
kommit att inspi reras av dessa rekommenda tioner,
men det ar dock viktigt att poangtera att ledningssystem, land er emellan, skiljer sig at oc h att inte alia
lander mater samma problem . I Stor br ita nnien ar
rnanga styrelseledamoter aven anstallda och engagerade i den lopande verksamheten. Detta problem
stoter man inte pa i Sverige dar fa anstallda in gar i
styrelsen.
I Tyskland anvands ett dualistiskt led ningssystem
med tva styre lser, Vorstand och Aufsichtsrat. Vorstand ansvarar for den verkstallande ledningen och
Aufsichtsrat overvakar den lopande verksamheten.
Den som ar led am ot i den ena styrelsen kan inte
inga i den andra. Den franska bolagsfor m en innehillier bara ett bolagsorgan, styrelsen, som besitt er
stora befogenhe ter. Inom ramen for bo lagets verksamhet kan styrelsen fatta beslut i samtliga fragor
som inte ut tryckligen forbehalls bolagsstamman.
Styrelsens ordforande handhar bo lagets lop ande
forvaltning, vilket skapar mojligheter for skickliga
foretagsledare att driva ett foretag pa egen hand. I
Japan kan styre lserna vara mycket stora; 60 ledamoter ar ingen ovanlighet. Styrelsernotena blir darrned
till storsta de len ceremoniella med makten koncentrerad till ett fatal personer och me d beslut som i
realiteten ar fattade pa forhand,
Har kommer vi inte att vidare ga in pa detta utan
istallet inrikta oss pa undersokningen av foretagen
pa borsens A-lista (noterade hasten 1996) med avse-

1) skriver nagot om Corporate Governance,
2) anvander sig av nornineringskommitteer, er-

sattningskornmitteer oc h! eller revisionskornmitteer,
Tanken me d denna del var att se om foretagen
uppfattar problemen pa ornradet som sa viktiga att
de ha r ornnamnts i arsredovisningen.
Undersokningsresultatet visar att det bara ar ett
fatal foretag so m behandlar Corporate Governance.
Det ar framst i arsredovisningama fran 1995 som det
star nagot, Investor, som ar en av de storsta investerarna pa Stockholms Fondbors, har dock ide tre arsredovisningar vi studerat skrivit omfattande redogorelser om agarstyrning.
Andra fore tag som berort agarstyrningsfragor i
sin a arsredovisningar ar AGA, Industrivarden,
Nordbanken, Pharmacia & Upjohn, Securitas,
Skan dia, s-a-Banken, SCA och Trygg-Hansa.
Av de undersokta foretagen 1995 sager sig sex
fore tag anvanda sig av nornineringkomrnitte, fyra
av ersattningskommitte och tre av revisionskorn-
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ende pa deras asikter i olika Corporate Governancefrago r, Syftet med u ndersokni ngen var i korthet att
fa en uppfattning om vilka fora ndringar borsbolagen anser vara lam pliga for att starka aktieagamas
kontroll och insyn i bolagen och darrned effektivisera svenskt naringsliv Dess utom avsag vi att undersoka i vilken uts trackning nominerings-, revisionsoch ersattningskornmitteer nyttjas i dags laget,
Inledningsvis genomgicks 1993-95 ars arsredovisningar for A-Iistans davarande mest omsatta aktier
med avseende pa huruvida dessa foretag:

o
o
o
o
o
o

Fern ars statistik for medarbetare
Planering och uppfoljning av medarbetares tider
Kostnadsuppfoljning av klienters rakenskapsar
Fakturering, statistik och kundreskontra
Import av kunder m.rn. fran - och export av fakturor
till Norstedts Compact 3 & 4
Loneunderlag med narvaro- och franvarotid samt
over- och undertid dag fOr dag
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mitre. 1996 anvander sig nagot fler bolag av komrnitteer (se tabel! t.h .).
Efter att denna del undersokning slutforts, utskickades en en kat till »Info rm ationsansua rig jOr
aktiedgare« bestaen de av ett tiotal fragor och pastaenden, baserade pa rekommendationer och asikter
fran naringslivet i allrnanhet. Av de da noterade 121
bolagen som fick postenkaten, svarade 55 stycken
(46 procent). Har nedan tas nagra av de fragor som
behandlades i enkaten upp. Av svaren kan man se
vilken installn ing respon denterna har till olika
Corporate Governance- relaterade pro blem.

Styrelsens sammansiittning
InIedningsvis an sag samtliga svaranden i undersokningen att majoriteten av styrelseledarnoterna skall
vara valda av bo lagsstarnman, En annan fraga
handlade om larnpllgheten i att minst tva styrelseledamoter skall vara oberoende av hu vudakti eagaren.
71 pro cent instamde i detta medan 12 procent motsatt e sig iden, En kommentar fran en av de svarande var:
»Nagot sadant oberoende existerar knappast m en
det viktigaste ar kompetensen. Agarintresse utgiir
inte nagon kompetensfaktot: «
Kommentaren visar, enligt var men in g, att de n
svarande ha de uppfattningen att agarsryming har
ett begransat intresse for detta foretag och istallet sa
lyftes kompetensen hos sryrelsen fram som den
viktigaste faktorn.
Av 1426 ordinarie styrelseledamoter (1995) var en dast 37 personer, eller tre procent, utlanningar, Siffran over utlan dskt aga nde pa Stockholrnsborsen var
30 ,6 pro cent. Vi stallde en fraga betraffande nyttan
av att ha fler utlandska styrelseledarnoter i stora
svenska exportforetag, Av de svarande tyckte tva
tredjedelar att det kunde vara nyttigt. Respondenterna ansag dock att det kunde finnas vissa problem, t.ex. spraket.

Styrelseledamoters
kompetens/erfarenheter

Foretag

1995

19 9 6

AGA

Nomineringskommitte
Ersattninqskornrnitte

Nomineringskommitte
Ersattninqskomrnitte

Handelsbanken

Nom ineringskommitte
Lonekomrnitte

lndustrivarden

Nom ineringskommitte
Lonekomrnitte

Nom ineringskommitte
l.onekcmmitte

Nordbanken

Revis ionskomrnitte
Kompensationskommitte

Kompensationskommitte

Pharmacia & Upjohn

Nomineringskommitte
Revisionskommitte

Revisionskommitte

Securitas

Nom ineringskommitte

Nom ineringskommitte

Skandia

Nom ineringskommitte

Nom ineringskommitte
Revisionskommitte

SeA

Nomineringskommitte
l.onekommitte

Lonekomrnitte

Revisionskommitte

Revisionskommitte

SE -Banken

Nomineringskommitte

SSAB

Nomineringskommitte

Volvo

Nomineringskommitte

styrelseledamot i andra bo lag har akt ualiserats ett
flertal gange r i olika sa mmanha ng . I Frankrike ar
det t ex lag att styrelseledamot ej far sitta med i fler
an atta styrelser och den bestarnmelsen, ar enligt
uppgift, ocksa pa vag att skarpas. Faran med att vara
styrelseledamot i rnanga bolag ar att man kan tanka
sig att ledam oten ej kan ta sig an uppgiften pa onskvart satt.
Det finns exempel i Sverige pa att en person sitter
som styrelseordforande i sex borsnoterade bolag
och styrelseledarnot i ytterligare nagra foretag, Fragan vacks darmed i vilken utstrackning personen
kan engagera sig i de olika bolagen och i vilken grad
javssituarioner kan uppsta, Av enkatsvaren frarngar
att endast 22 procent anser att det ar onskvart att
info ra en sadan restriktion medan 69 procent ar
em ot.

Kommitteer:
I tabellen ovan
anvands fo retagen s egna
beckningar.
Uttrycken
ersiittninqskommitie och
lonekomtnitte
torde motsvara
det som i texten benarnnes
kompensationskommitte.

Arbetsordning
I enkaten skulle svaranden ocksa ta stal lning till
huruvida formaliserade kompetenskrav for sryrelseledamoter kunde vara lampligt (t.ex. auktoriserad
styrelseledam ot). 72 procent ansag inte dett a vara
lampligt. I sarski lda kommentarer narnner de svarande t.ex. att det ar viktigt att praktisk erfarenhet
tillsammans med formell kompetens blandas och
att sjalvstandig bedornning av varje person skall
goras, En person ansag att det ar omojligt att utforrna en lag med formaliserade kompetenskrav.
Stockholms Fondbors har idag som starkt utt alat
onskemal for bolag som skall borsno tera s, att nagon
eller nagra av styre lseledamote rna i bolaget har erfarenhet av styrelsearbete i annat borsnoterat foretag. I enkaten fragade vi om nyttan med en sadan
erfarenhet. Vi anser att det kan vara vart att uppmarksamrna att he la 41 procent inte instamde i
detta aven om manga tyckte att det kan vara en fordel med sadan erfarenhet men att det ej skal l vara
ett krav.
Ett event ue llt inforande av en rest riktio n i fraga
om styrelseledarnots moj lighet att samtidigt vara
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Stockholms Pondbors ger forslag pa att styrelsen i
borsbolag varje ar skal l faststalla en arbetsordning
for sitt arbete. Aven Aktiebolagskommitten har
uppmarksamm at detta i sitt fors lag rorande nya
bestammelser om aktiebo lagets organisation. 58
procent ins tammer i att en sadan ar betsordning bar
finnas. De negativt installda till detta forslag ansag
att arbetsordningen skall forandras vid behov da det
ar viktigt att styrelsen tillats vara flexibel. En del
menade att det ar upp till varje styrel se att bestarnrna om man beho ver en arbetsordn ing.
28 procen t m enade att styrelse n ba r red ogora for
styrelsearbetet i forva ltningsberattelsen. medan
halften motsatter sig detta. Av kommentarerna att
dorna anser flertalet svaranden att styrelsearbetet ar
en intern angelagenhet och kravet kan hindra en
oppen och fri dialog i styrelsens arbete och att arbetet till viss del ar konfi dentiellt.
Vi har har forsokt forrn edla grunderna i Corpo rate Governance-problematiken som har sitt ursprung i Principal-Agen t teorin. Vad som - oss
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