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Plötsligt händer det. Föreningen Styrelseakademin har övergett den svenska 
ägarmodellen. 

Det handlar inte om någon avrättning à la Volkswagens utdragna attack på det 
svenska minoritetsintresset i Scania. Det handlar inte heller om EU-kommissionens 
finger mot de svenska investmentbolagen genom att begränsa antalet styrelseuppdrag 
för en ledamot i en bankstyrelse. 

I stället låter Styrelseakademin den svenska ägarstyrningen få ge vika för 
bolagsstyrning så som begreppet formuleras i stora delar av västvärlden. 

I en ny skrift från Styrelseakademin, ”Vägledning till god styrelsesed”, ingår ett 
avsnitt om bolagets och styrelsens samhällsansvar. Författarna, i huvudsak Per 
Lekvall, akademiens före detta vd, och Lars Erik Forsgårdh, tidigare Aktiespararna 
och numera akademiens ordförande, beskriver en styrelsefilosofi som kopplar ihop 
bolagets demokratiska legitimitet och möjligheten till långsiktigt hållbart 
värdeskapande. 

Duon går så långt att de refererar till vad som på engelska brukar beskrivas som att ett 
företag måste vidmakthålla sin ”licence to operate” och att det kan vara förknippat 
med ett pris i form av inte helt maximal lönsamhet att göra detta. 

Plötsligt är allt tal om ägarnas suveräna rätt att göra vad de vill (inom lagens ramar) 
som bortblåst. 

Klart att detta är intressant. Styrelseakademin tog fram den första svenska 
uppförandekoden för styrelseledamöter 2003, vilken sedan kom att ligga till grund för 
den svenska bolagsstyrningskoden. Vad Styrelseakademin nu uppmärksammar är att 
den svenska ägarstyrningsmodellen inte längre mäktar med att hantera 
kapitalmarknadens kortsiktiga särintressen utan att den ger styrelserna fel incitament. 

Det traditionella svenska synsättet att aktieägarna här och nu har rätt att styra bolaget 
som de vill har även spillt över i de svenska uppköpsreglerna. Fortfarande agerar 
eliten av insiders på börsen – bland annat kontrollägarna, investmentbankerna, 
juristerna, institutionerna och hedgefonderna – som om likviditet och börshandel är 
viktigare än bolagets möjlighet till värdeskapande. 

Styrelseakademien riktar sig främst till små och medelstora företag. Men de skriver 
att dess rekommendationer är lika användbara för såväl större börsföretag som för 
kommunala bolag och bolag i andra driftsformer, och det kan betyda riskkapitalägda 
skolor. 

Skriften kan därför fungera som plattform för alla som vill att det svenska samtalet 
kring aktiebolaget en gång för alla tar klivet bort från vinstmaximering, och i stället 



börjar handla om vinst som en förutsättning för att skapa värde utan att vara målet i 
sig. 

Kanske kan det redan under ett valår som detta bana väg för en diskussion kring en 
översyn av aktiebolagslagen där det tydligare skrivs in att bolaget har ett 
samhällsintresse? Storbritannien skrev om aktiebolagslagen för några år sedan. 
Styrelseakademins skrift tyder på att Sverige snart kan vara moget att gå åt samma 
håll. 
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