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Förord

Föreliggande akademiska arbete utgör min magisteruppsats, D-uppsats, på det Affärsjuridiska

utbildningsprogrammet med EG-rättslig inriktning vid Linköpings universitet. Programmet har

sedermera, under min utbildningstid, genomgått en namnförändring till det Affärsjuridiska pro-

grammet med Europainriktning. För studenter, som har antagits till programmet senast höst-

terminen 1997, skall emellertid den förstnämnda beteckningen användas om inte studenten be-

gär särskilt hos programstudierektor att den sistnämnda beteckningen istället skall användas.

En magisteruppsats inom huvudämnet affärsrätt är kulmen på en affärsjuridisk utbildning som

leder fram till en affärsjuridisk magisterexamen, aff.jur.mag, vars engelska titel är Master of

Science in Commercial and Business Law. En magisterexamen är en s.k. generell universitets-

examen för vilken det, enligt Examensordningen, EO, bilaga 3 till Högskoleförordningen, HF,

(1993:100) krävs dels fördjupade ämnesstudier på 80-poängsnivå, dels ett självständigt skriftligt

arbete om 20 poäng, D-nivå, eller två sådana arbeten om vardera 10 poäng, C- och D-nivå. Till

följd av den affärsjuridiska utbildningens forskningsförberedande karaktär, ställs krav på veten-

skapliga kvaliteter hos magisteruppsatsen.

Magisteruppsatsen omfattar 10 poäng, vilket under skrivandets gång har visat sig vara i under-

kant med beaktande av uppsatsämnets natur varför flera, förvisso synnerligen intressanta, fråge-

ställningar har fått lämnas utanför framställningen.

Det finns ett flertal personer som jag vill rikta ett tack till, vilkas insatser har underlättat, och

förbättrat resultatet av, mitt arbete väsentligt. Det skulle dock föra alltför långt att nämna samt-

liga här vid namn. Inte desto mindre förtjänar följande att särskilt framhållas. Min handledare,

universitetslektor Bo Lindberg, professor Göran Skogh, bibliotekarierna vid Linköpings uni-

versitetsbibliotek, opponenter vid korrekturseminariet samt min familj.

Det arbete som nu läggs fram är resultatet av mina ansträngningar och strävanden under utbild-

ningens åttonde, och avslutande, termin.

Linköping i juni 2001

Joel Westerlund
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Kapitel I. Inledning

1.1 Introduktion

Inom den ekonomiska litteraturen har åtskilligt utrymme ägnats åt frågan hur effektivt ledarskap

bör utövas för att styra ett aktiebolag mot dess mål. Den grundläggande frågan, som dock ofta

har förbisetts när medlen har beskrivits, är vilken målsättning, eller vilket syfte, ett kommersiellt

och privatägt aktiebolag bör ha. Med mål, eller syfte, avses en önskan om en framtida situation

som eftersträvas och som således styr individens handlande.1 Skälet, till att frågan ofta förbises,

är att de flesta utgår från att målsättningen är klar. Aktiebolaget bör eftersträva att generera vinst,

vilket kommer företagets aktieägare till godo. Denna utgångspunkt är särskilt framträdande i

dagens ekonomi, då ord som lönsamhet, rationalitet och effektivitet används frekvent.

Utgångspunkten att aktiebolaget bör eftersträva vinst, avspeglas även i svensk aktiebolagsrättslig

lagstiftning. Av Aktiebolagslagen, ABL, (1975:1385) kan utläsas att ett aktiebolag skall anses

bildat i syfte att bereda vinst åt företagets aktieägare. I lagen har emellertid lämnats utrymme för

aktiebolaget att ha andra, avvikande syften med sin verksamhet. Dessa avvikande syften skall i

förekommande fall explicit anges i företagets bolagsordning. Inom den rätts- och national-

ekonomiska, samt den affärsetiska, doktrinen har aktiebolagets syfte, såsom det nyss har

formulerats, bl.a. tolkats som att aktiebolaget skall eftersträva vinstmaximering2, dvs. att maxi-

mera aktieägarnas förmögenheter.3

I framförallt större aktiebolag är det vanligt att såväl bolagets övergripande som dess löpande

drift handhas av andra individer, än de som är ägare till bolaget. Grundtanken är att, genom en

separation av ägande och kontroll, förena aktieägarnas förmåga att ge bolaget kapitaltillskott,

med företagsledningens skicklighet att driva bolaget. Aktiebolagsformen syftar sålunda till att

skapa ett effektivt fungerande samarbetssystem som förenar investerarnas mål om högsta möjliga

avkastning till minsta möjliga risk, med företagsledningens skicklighet att driva bolaget.

Aktiebolagets ägare, dess ledning samt dess anställda föredrar dock ofta att tillvarata sina egna

intressen, snarare än de intressen som representeras av andra individer. Därmed kan en tydlig

intressekonflikt uppkomma mellan aktiebolagets ägare och dess anställda. Denna konflikt accentu-

eras ytterligare av ABL:s utgångspunkt; den att aktiebolagets syfte primärt är att bereda vinst åt

                                                     
1 Hodge, Anthony, Gales, Organization Theory, 5 Edition, Prentice Hall, New Jersey 1996, s. 10.
2 Se kap. 1.6 nedan.
3 Se kap. 2.3 nedan.
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företagets aktieägare. Utgångspunken i ABL aktualiserar även spörsmål av affärsetisk karaktär. Ett

exempel på sådana spörsmål är huruvida aktiebolagets syfte, att bereda vinst åt företagets

aktieägare, legitimerar att även moraliskt tvivelaktiga affärer genomförs.

Att aktiebolagets primära syfte är att bereda vinst åt företagets ägare, kan sålunda vara förenat

med inte obetydliga problem. Med beaktande av dessa problem, ter det sig något märkligt att

den grundläggande frågan om vilken målsättning, eller vilket syfte, ett aktiebolag bör ha, har

förbisetts i stor utsträckning. Behovet av en analys och en utvärdering av aktiebolagets vinstsyfte,

är således påtagligt.

1.2 Problemformulering

Hur har aktiebolagets syfte utformats i svensk aktiebolagsrättslig lagstiftning de lege lata? På vilka

juridiska och rättsekonomiska grunder har lagstiftningen givits denna utformning? Vilka rätts-

ekonomiska och affärsetiska problem kan aktualiseras i samband med att vinstmaximering utgör

aktiebolagets syfte? Vilka strategier finns det som kan förebygga de problem som kan aktuali-

seras? Bör ett aktiebolags syfte vara att maximera aktieägarnas förmögenheter?

1.3 Syfte

Magisteruppsatser inom huvudämnet affärsrätt, skrivs ofta enligt principen ”av jurister, för

jurister”. Föreliggande uppsats är inget undantag från denna princip. Den riktar sig främst till

juridikstudenter och till praktiskt verksamma jurister. Min uppfattning är dock att uppsatsen,

med behållning, kan läsas även av andra. Detta gäller i synnerhet personer med grundläggande

kunskaper inom associationsrätt och, i viss utsträckning, inom rättsekonomi.

Huvudsyftet med detta arbete är att företa en analys av, och föra en diskussion om, huruvida ett

aktiebolags verksamhet bör bedrivas i syfte att maximera aktieägarnas förmögenheter. Med upp-

satsen eftersträvas således att dels utvärdera aktiebolagets vinstsyfte, dels bedöma huruvida ett

aktiebolags verksamhet bör bedrivas i syfte att maximera aktieägarnas förmögenheter.

I uppsatsen behandlas, och utvärderas, aktiebolagets vinstsyfte ur tre olika perspektiv; ett

juridiskt, ett rättsekonomiskt och ett affärsetiskt. Syftet med det juridiska perspektivet är att
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redogöra för hur aktiebolagets syfte har utformats i svensk aktiebolagsrättslig lagstiftning de lege

lata och framförallt analysera på vilka grunder så har skett. Det rättsekonomiska perspektivet

syftar till att åskådliggöra, och analysera, de problem som kan aktualiseras i samband med

vinstmaximering. Vad slutligen beträffar det affärsetiska perspektivet, är avsikten att detta

perspektiv skall ge ytterligare infallsvinklar, som bör vägas in när vinstmaximeringssyftets bärig-

het utvärderas och bedöms.

1.4 Avgränsningar

I föreliggande uppsats behandlas enbart svenska aktiebolag4, vilket gör att övriga svenska och

utländska associationsformer lämnas utanför denna framställning. Vad beträffar utredningen av

den bolagsrättsliga lagstiftningen på området, behandlas enbart svensk aktiebolagsrätt de lege

lata. Vidare behandlas, i huvudsak, endast större aktiebolag med ett spritt ägande. Mindre

aktiebolag, vars ledning även innehar rollen av aktieägare, diskuteras därmed inte annat än

översiktligt, där så är meningsfullt. Vidare fokuseras uppsatsen på privatägda och kommersiellt

inriktade aktiebolag som verkar på en, åtminstone till stora delar, avreglerad marknad med fri

konkurrens och fri prisbildning. Följden av denna avgränsning blir att aktiebolag med betydande

statliga ägarintressen, vars syfte är att tillgodose allmännyttiga intressen, inte behandlas. I

uppsatsen utgås från att individer nyttomaximerar, att de har förmåga att vara rationella samt att

de kan reagera på incitament.5 Slutligen vad gäller företagets intressenter, är denna uppsats

begränsad till att, i allt väsentligt, behandla företagets aktieägare, dess ledning samt dess anställda.

Därmed behandlas aktiebolagets övriga intressenter, såsom t.ex. stat, borgenärer, leverantörer och

kunder, inte annat än översiktligt.

1.5 Metod

De rättskällor som har använts vid författandet av denna uppsats är i allt väsentligt de, för

juristen, traditionella, d.v.s. lagtext, lagförarbeten och juridisk doktrin. Som en naturlig följd av

att ytterst få lagrum berör aktiebolagets syfte och att frågan varför lagstiftaren har valt att

föreskriva att aktiebolagets primära syfte är att bereda vinst åt bolagets ägare behandlas mycket

knapphändigt i både lagtext och i förarbeten, har studiet av de övriga rättskällorna varit av

                                                     
4 Se kap. 1.6 nedan.
5 Se kap. 1.6 nedan.
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särskild betydelse. Detta gäller i synnerhet den rätts- och nationalekonomiska, samt den affärs-

etiska, doktrinen. Vidare har sedvänjor, som ibland kan vara en rättskälla6, samt reala hänsyn,

varit av betydelse, de sistnämnda, pga. att de ofta har varit nödvändiga för att bedöma den

praktiska lämpligheten hos de teorier och slutsatser som presenteras i uppsatsen.

1.6 Terminologi och definitioner

Begreppen vinstmaximering och aktiebolagets vinstmaximeringssyfte, är naturligtvis av stor

betydelse i denna uppsats. Därför är det nödvändigt att definiera dels hur begreppen används,

dels hur de skall förstås i denna uppsats. Vinstmaximering och aktiebolagets vinstmaximerings-

syfte nämns inte i ABL. Begreppen är tolkningar som kommer till synes inom den rätts- och

nationalekonomiska, samt den affärsetiska, doktrinen av det syfte som föreskrivs i ABL.

Tolkningarna behandlar således frågan hur vinstskapandet i aktiebolag, och fördelningen av

bolagens vinster, kan betraktas. Eftersom begreppen vinstmaximering och aktiebolagets vinst-

maximeringssyfte inte nämns i ABL, är det mest korrekt att undvika dessa begrepp i samband

med att aktiebolagets syfte behandlas ur ett ensidigt juridiskt perspektiv, dvs. i den övervägande

delen av kap. 2, samt när aktiebolagets syfte behandlas utan att något ensidigt perspektiv anläggs,

dvs. i vissa avsnitt i kap. 1 samt i kap. 5. I dessa avsnitt talas istället om aktiebolagets vinstsyfte,

att aktieägarna skall beredas vinst, samt att aktieägarnas förmögenheter skall ökas. Begreppet

vinstsyfte och satsen att aktieägarnas förmögenheter skall ökas, används även i uppsatsens

huvudrubrik, samt i rubrikerna för uppsatsens olika kapitel.

Som nyss har nämnts är det även av vikt att definiera hur begreppen vinstmaximering och

aktiebolagets vinstmaximeringssyfte skall förstås i denna uppsats, i synnerhet med tanke på att

innebörderna av begreppen inte är entydiga. Naturligt nog kan aktieägare ha olika syften med

sina aktieinnehav.7 Vanligast torde dock vara att placeringarna i aktier är gjorda i syfte att erhålla

avkastning, även om andra syften kan förekomma. Avkastningen syftar till att kompensera

investeraren för det kapital som vederbörande riskerar i och med sin investering. Avkastnings-

kraven från olika investerare kan dock ställas olika högt. Vissa investerare önskar att erhålla en så

hög avkastning som möjligt på så kort tid som möjligt. Andra ser sin placering som en långsiktig

investering och är intresserade av en ”säker” vinst, i den mån man kan tala om ”säkra” vinster

när det gäller aktier. Denna fråga är av särskilt stor relevans vad gäller aktier med höga s.k.

                                                     
6 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., Stockholm 1996, s. 315.
7 Se kap. 3.5 nedan.
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betavärden, dvs. aktier vars kurser fluktuerar kraftigt. I denna uppsats fokuseras inte något

bestämt avkastningskrav eller något ensidigt tidsperspektiv på hur vinstmaximering skall ske.

Istället används en allmännare definition av vinstmaximering, innebärande att aktiebolagets

ägares förmögenheter maximeras dels genom att utdelningar erhålls, dels genom att värdet på

bolagsandelarna stiger. Aktiebolagets vinstmaximeringssyfte innebär, i denna uppsats, att bolag-

ets verksamhet bedrivs i syfte att aktieägarnas förmögenheter skall maximeras. Om detta mål

uppnås av aktiebolaget, är en annan sak. Det är således utgångspunkten för bolaget som är det

väsentliga.

Som har nämnts ovan i kap. 1.4, behandlar föreliggande uppsats endast aktiebolag. För att

undvika en entonig prosa, innebärande att substantivet aktiebolag upprepas otaliga gånger,

används även substantiven bolag, företag, organisation och kollektiv. Dessa substantiv skall

således, i denna uppsats, ses som synonymer till aktiebolag.

I kap. 1.4 ovan, nämndes även att uppsatsen utgår från att individer nyttomaximerar. Detta är en

bärande utgångspunkt inom rätts- och nationalekonomin. Nyttomaximering innebär att

individer präglas av egenintressen. Enligt nyttomaximeringstanken väljer således individer att

sätta de egna intressena i centrum. Huruvida individer i realiteten de facto är nyttomaximerare, är

omstritt och diskuteras vidare i kap. 3.3.1 nedan.

Uppsatsen utgår från att individer har förmåga att vara rationella. Med detta skall inte förstås att

individer, i alla lägen, är rationella. Av kap. 3.3.1 nedan framgår att människor är komplexa

varelser som, å ena sidan, har ett rationellt tänkande och, å andra sidan, styrs av känslomässiga

influenser.

Med att individer kan reagera på incitament, åsyftas att individer kan ge respons på olika former

av stimuli. Ett exempel är att aktiebolagets anställda kan motiveras till att utföra ett gott arbete

om de, genom ett optionsprogram, erbjuds köpoptioner och därmed del i aktiebolagets vinster.

Optionsprogram till anställda behandlas, och utvecklas, närmare nedan under kap. 3.4.2.

1.7 Disposition

I föreliggande uppsats görs ingen strikt distinktion mellan deskriptiv- resp. analysdel. Skälet till

att någon strikt åtskillnad inte görs, är att en sådan uppdelning sannolikt hade försvårat läsarens
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förståelse, och utbyte, av uppsatsen. Ett upplägg med en isolerad deskriptiv- resp. analysdel hade

riskerat att göra kopplingen mellan beskrivningar i den deskriptiva delen och slutsatser i

analysdelen diffus. Dessutom hade ett sådant upplägg medfört att otaliga hänvisningar hade

blivit nödvändiga. Frekvent använda hänvisningar riskerar att tynga texten. Det upplägg som har

valts utesluter, som torde ha framgått, inte att hänvisningar görs. Antalet hänvisningar begränsas

dock.

I korthet kan sägas att uppsatsen är disponerad på följande sätt. Som synes har kap. 1 ägnats åt

att ge en översiktlig inledning till de spörsmål som behandlas i uppsatsen (kap. 1.1 och 1.2).

Vidare har, i kap. 1, redogjorts för uppsatsens syfte (kap. 1.3), de övergripande avgränsningar

som har gjorts (kap. 1.4), samt något kort om den metod som har använts vid författandet av

uppsatsen (kap. 1.5). I kap. 1.6 har en del förtydliganden beträffande uppsatsens terminologi

gjorts.

I kap. 2 behandlas aktiebolagets vinstsyfte ur ett, i allt väsentligt, juridiskt perspektiv. I kapitlet

redogörs för vinstsyftets utformning inom svensk aktiebolagsrätt. Vidare presenteras, och

analyseras, på vilka grunder lagstiftaren kan ha valt att stadga att aktiebolagets verksamhet

primärt skall bedrivas i syfte att bereda vinst åt bolagets aktieägare. I kapitlet redovisas således

vilka skäl som kan anföras till stöd för att aktiebolaget skall eftersträva att bereda vinst åt

bolagets ägare.

Kap. 3 behandlar, ur ett rättsekonomiskt perspektiv, vilka problem som kan aktualiseras i samband

med att vinstmaximering utgör syftet med ett aktiebolags verksamhet. I kapitlet tydliggörs

komplexiteten i den uppgift som ett aktiebolag ställs inför när det skall formulera syftet med sin

verksamhet.

I kap. 4 förs ytterligare en aspekt in på aktiebolagets vinstmaximeringssyfte, nämligen en affärs-

etisk. Kapitlet adderar ytterligare infallsvinklar som är väsentliga att ta hänsyn till, när bärigheten i

aktiebolagets vinstmaximeringssyfte bedöms.

Varje kapitel avslutas med ett avsnitt där övergripande slutsatser dras. Övergripande slutsatser

rörande uppsatsen som helhet, presenteras i kap. 5. I kap. 5 ges även en övergripande samman-

fattning av uppsatsen.
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I uppsatsens avslutande kapitel, kap. 6, ges en sammanställning av begagnade källor. Syftet med

denna sammanställning är bl.a. att ge den intresserade läsaren vidareläsningstips.

Kapitel II. Aktiebolagets vinstsyfte ur ett juridiskt perspektiv

2.1 Inledning

I detta, i stora stycken, grundläggande men tillika viktiga kapitel redogörs översiktligt för

associationsformen aktiebolag. Nedan redovisas kort aktiebolagets historiska utveckling, dess

särdrag och dess utbredning (kap. 2.2). I kap. 2.3 beskrivs, och diskuteras, syftet med aktie-

bolagets verksamhet såsom det är formulerat i ABL, nämligen att aktiebolag skall anses bildade i

syfte att bereda vinst åt företagets aktieägare, om annat inte anges explicit i aktiebolagets

bolagsordning. Vidare diskuteras i kap. 2.3 hur ABL:s stadgande om aktiebolagets syfte, utifrån

ekonomisk teori, kan tolkas som att aktiebolaget skall eftersträva vinstmaximering. I kap. 2.4

lämnas en redogörelse för, samt analyseras och diskuteras, på vilka grunder lagstiftaren kan ha

valt att föreskriva att aktiebolagets primära syfte är att bereda vinst åt företagets aktieägare.

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning där även övergripande slutsatser dras (kap. 2.5).

2.2 Aktiebolaget – historisk utveckling, särdrag och utbredning

Grundtanken att enskilda individer skall ges möjlighet att tillföra en organisation en penning-

insats för att senare ta del av de vinster som organisationen genererar, kan spåras långt tillbaka i

tiden. En organisation i form av ett aktiebolag skapades ursprungligen för att erbjuda en form

för samverkan mellan ett stort antal fysiska personer. Aktiebolagsformen användes företrädesvis

i samband med att riskfyllda projekt skulle genomföras där begränsningar av de deltagande

individernas ekonomiska risker framstod som en nödvändighet. Som exempel på en av aktie-

bolagets förebilder brukar anföras organisationen kring de riskfyllda ostindiska kompanierna.8

De deltagande individernas ekonomiska risker reducerades till följd av att aktiebolaget var ett

eget rättssubjekt som kunde förvärva egna rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt uppträda

                                                     
8 Johansson, Rabe, Det svenska skattesystemet, 13 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2000, s. 254.
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som part inför domstol. Således undgick ägarna, i normalfallet, personligt betalningsansvar9 för

de skulder som uppkom inom ramen för aktiebolagets verksamhet.

Under den industriella revolutionen, i slutet av 1800-talet, expanderade flera företag sina verk-

samheter till följd av de nya möjligheter som den ökade rationaliteten i tillverkningsprocessen

öppnade. I samband med företagens expansioner spreds ägandet. Samverkansformen in-

volverade således fortfarande ett stort antal fysiska personer. Det finns flera förklaringsgrunder

till det spridda ägandet. Förutom den ovan nämnda; den att investerarna önskade reducera sina

ekonomiska risker, krävde de nya investeringarna, vilka framförallt genomfördes i maskinella

anläggningstillgångar10, avsevärda kapitaltillskott som sällan kunde frambringas av en eller ett

fåtal personer ensamma. En ytterligare förklaringsgrund, till det spridda ägandet, var att flera

individer önskade vara med och ”dela på kakan”, dvs. de vinster som aktiebolagen genererade.

Numera tillämpas aktiebolagsformen i mycket stor utsträckning och är t.o.m. den dominerande

bolagsformen i svenskt näringsliv.11 Till följd av den omfattande utbredningen används således

aktiebolagsformen av företag av olika storlekar, inom olika branscher och med olika antal

intressenter. Ägarstrukturen hos aktiebolagen, sedda som en helhet, är således mycket komplext

sammansatt. Skälen till den omfattande utbredningen av aktiebolag är att de bl.a. erbjuder

följande fördelar. Samverkan kan, som har nämnts ovan, ske i organiserade former under

begränsning av de deltagande aktörernas ekonomiska ansvar för bolagets förpliktelser. Vidare

kan aktier och andelar fritt överföras till nya ägare. Slutligen kan en centraliserad styrning av

bolaget ske.12

Ytterligare en förklaringsgrund till den omfattande utbredningen av aktiebolag är att Sverige, i

motsats till flera andra europeiska länder, traditionellt sett, endast har haft en form av bolag som

erbjuder dessa fördelar, nämligen just aktiebolag. Den svenska lagstiftaren var länge ovillig att

anta den kontinentaleuropeiska modellen; den att erbjuda två bolagsformer utan personligt

ägaransvar.13 Sedan Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen, EU, vilket trädde i kraft

den 1 januari 1995, har emellertid lagstiftarens ståndpunkt förändrats. Numera erbjuds därför två

                                                     
9 Observera dock risken för s.k. ansvarsgenombrott för aktieägare. Se t.ex. Rodhe, Aktiebolagsrätt, 18 uppl.,
Norstedts Juridik, Stockholm 1999, s. 226.
10 Se Årsredovisningslagen, ÅRL, 4 kap. 1 § 1 st.
11 Enligt Patent- och Registreringsverket, PRV, uppgick antalet registrerade aktiebolag i Sverige 1996 till ca. 290 000
st. Sandström, Handelsbolag och enkla bolag, 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1996, s. 15.
12 Clark, Corporate Law, Little, Brown & Co., Boston 1986, s. 19.
13 I flera europeiska länder fanns en bolagsform för typiskt sett stora bolag med en stor och skiftande ägarkrets, och
en annan för typiskt sett mindre bolag med en liten och stabil ägarkrets. Jmf. t.ex. bolagsformerna Aktiengesellschaft,
AG, och Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH, i Tyskland samt Public och Private Limited Liability Com-
panies i Storbritannien.
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kategorier av aktiebolag, privata och publika.14 Aktiemarknaden, vilken är öppen främst för

större aktiebolag, adderar, enligt min mening, ytterligare tre fördelar till aktiebolaget som

associationsform. Den första är den möjlighet till kapitalanskaffning som marknaden erbjuder.

Den andra är att aktieägarna ges goda möjligheter att välja kombinationer av värdepapper för

spridning av sina risker. Den tredje, och sista, är att aktiemarknaden också är en marknad för

företagskontroll genom att rösträtten är knuten till aktien.15 Fördelarna erbjuds dock fortfarande

endast för aktiebolag, vilkas verksamhet övergripande regleras i en lag, ABL. Lagen skall kunna

tillämpas såväl på det lilla enmansaktiebolaget, som på det stora multinationella publika

aktiebolaget med tusentals ägare.16 Därmed har lagsystemet blivit mycket komplext och

omfattande.

2.3 Lagstiftarens perspektiv på aktiebolagets syfte

En av ABL:s mest fundamentala bestämmelser är den bestämmelse som rör syftet med ett

aktiebolags verksamhet. Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 1 § 2 st. Den är av central betydelse för

aktiebolagets verksamhet, eftersom den anger de grundläggande förutsättningarna för den

verksamhet som kommer att bedrivas i bolaget. Även aktiebolagets verksamhetsföremål är av

betydelse. Föremålet är det medel varigenom syftet skall uppnås.

Utgångspunkten för svensk aktiebolagsrätt är att ett aktiebolag i princip får bildas för vilket syfte

som helst.17 Denna utgångspunkt blir emellertid väsentligt snävare, eftersom det vidare sägs att,

om inte annat har angivits i aktiebolagets bolagsordning, så skall bolaget anses bildat i syfte att

bereda vinst åt aktieägarna.18 Denna utgångspunkt framgår inte endast av 12 kap. 1 § 2 st. ABL,

utan även av 44 § Aktiebolagsförordningen, AF, (1975:1387).19

                                                     
14 Den väsentligaste skillnaden är att endast de publika aktiebolagen har rätt att vända sig till allmänheten för att an-
skaffa kapital. Att aktiebolagets aktier kan överlåtas och förvärvas på börs, dvs. en organiserad marknadsplats, har
emellertid inget att göra med om aktiebolaget är publikt eller privat, vilket, inte desto mindre, är en vanlig miss-
uppfattning. Att aktiebolaget är publikt, innebär endast, som ovan har nämnts, att bolaget har rätt att vända sig till
allmänheten för kapitalanskaffning.
15 Skogh, Lane, Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, 2 uppl., SNS-Förlag, Stockholm 2000, s. 111.
16 Det finns dock ett flertal kompletterande författningar som reglerar frågor som är exklusivt knutna till de större
aktiebolagen. Två exempel på dylika författningar, är regler om s.k. avstämningsbolag och regler om förenklad aktie-
hantering. Avstämningsbolag berörs något vidare i kap. 2.4.5.
17 Innan bolaget registreras hos PRV sker en kontroll av huruvida den, i bolagsordningen, angivna verksamheten och
verksamhetens syfte, är av sådant slag att registrering skall beviljas. Registrering torde vägras om verksamheten syftar
till att främja exempelvis rasdiskriminering eller annan kriminaliserad åtgärd. Detsamma gäller om verksamheten som
sådan är kriminaliserad, t.ex. att bolagets verksamhetsföremål är att bedriva narkotikaförsäljning. Ett dilemma är att
det torde finnas en ”gråzon” av verksamheter och verksamhetssyften som varken är klart kriminaliserade eller helt
legitima.
18 Karnov, Svensk lagsamling med kommentarer 1998/99. Fakta Info Direkt, Stockholm 1998, s. 1222.
19 Lind, Aktiebolagslagen – kommentar till 1975 års lagstiftning, Publica, Stockholm 1981, s. 54.
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Slutsatsen är således att lagstiftaren, i utgångsläget, har intagit en klar ståndpunkt; den att

aktiebolaget skall eftersträva att bereda vinst åt bolagets ägare och således öka deras

förmögenheter. Att uppfattningen är klar vittnar lagregelns utformning om, eftersom den har

givits karaktären av en dispositiv regel, som gäller om aktieägarna inte väljer att avtala om annat.

Min uppfattning är dock att lagstiftaren, den dispositiva regeln till trots, inte har varit helt

kategorisk i sitt val av att bolagets syfte skall vara att bereda vinst åt aktieägarna. En öppning har

istället lämnats, som ger aktiebolag frihet att ha andra syften med sina verksamheter. Regeln om

vinstsyftet är således en, för bolagsavtalet, dispositiv regel som träder in och begränsar

bolagsföreträdarnas befogenhet när aktieägarna inte har avtalat om annat genom bestämmelse i

bolagsordningen.20

Stadgandet i 12 kap. 1 § 2 st. kan dock tolkas som att lagstiftaren, vid utformningen av lagregeln,

har ”svävat på målet”, eftersom lagregeln har givits en öppning, vars innehåll går emot det

innehåll som följer av den dispositiva regeln. Öppningen möjliggör att aktiebolagets utgångs-

punkt; den att aktieägarna skall beredas vinst, relativt enkelt kan välja bort. Att öppningen över

huvud har införts, kan vittna om att lagstiftaren inte anser det lämpligt att bolaget skall eftersträva

att bereda vinst åt aktieägarna. Att stadgandet skall tolkas på detta sätt torde dock, enligt min

mening, inte ha varit vad lagstiftaren åsyftat. Oberoende av om syftet med verksamheten är att

bereda vinst åt aktieägarna eller inte, gäller det stadgade utrymmet för tillåten användning av

bolagets tillgångar som bestäms i 12 kap. 2 § ABL. 21  Detta stadgande behandlas vidare nedan i

detta kapitel.

Vinstsyftet i 12 kap. 1 § 2 st. synes inte ha samband med vare sig det aktiebolagsrättsliga eller det

företagsekonomiska vinstbegreppet. Som torde ha framgått ovan, får man istället föreställa sig

att bolaget har bildats i syfte att aktieägarna skall erhålla avkastning på det kapital som de har satt

in i bolaget, alltså att aktieägarnas förmögenheter skall ökas. Lojalitetsplikten, som föreligger för

de olika bolagsorganen22, ålägger dessa att respektera syftet med verksamheten och, i sina

tjänsteutövanden, verka för det gemensamma syftet. Organen uppmanas därmed, om den

dispositiva regeln att aktieägarna skall beredas vinst följs, att i sina ageranden för bolagets

räkning sträva efter att öka summan av utdelning till aktieägarna och värdestegringen på

bolagsandelarna.23 Att lojalitetsplikten de facto inte alltid efterföljs, till följd av nytto-

maximeringstanken, framgår av kap. 3.3 nedan.

                                                     
20 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten – om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras
representationsrätt, Iustus Förlag, Uppsala 1997, s. 137.
21 Karnov, a a, s. 1222.
22 Aktiebolagets bolagsorgan är bolagsstämma, styrelse, VD och revisorer.
23 Åhman, a a, s. 689.
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I den ekonomiska teorin är det vanligt att skilja mellan två olika perspektiv på vilket mål ett

aktiebolag bör ha. Det ena perspektivet benämns ”shareholder wealth maximization” och det

andra ”corporate wealth maximization”. Det förstnämnda syftar till att värdet skall maximeras för

företagets aktieägare. Det sistnämnda inrymmer även andra intressen. Dessa andra intressen är

främst bolagets, vilket innebär att fler intressenters intressen än enbart aktieägarnas kan

tillvaratas. Perspektivet om ”shareholder wealth maximization” präglar anglosaxisk aktie-

bolagsrätt, medan kontinental aktiebolagsrätt istället utmärks av ”corporate wealth

maximization”.24

Ett annat sätt att beskriva de båda perspektiven, är att introducera begreppen ”the logic of

property” resp. ”the logic of profit”. Begreppet ”the logic of property” bygger på att det är

aktieägarna som har tagit alla risker och att de, i kraft av sina äganderätter till aktierna i bolaget,

har rätt att kräva att bolagets verksamhet bedrivs i deras intressen. Begreppet ”the logic of

profit” förordar istället att aktieägarna endast skall ges rätt till en avkastning, motsvarande den

risk som de tog vid investeringen. En aktieägare som exempelvis kunde räkna med en

avkastning på 10 % på sin investering, skall således aldrig ges en högre avkastning än 10 %. En

högre avkastning innebär att aktieägaren blir överkompenserad, vilket är felaktigt, eftersom

överkompensationen istället kunde ha använts på ett, för bolaget, värdefullare sätt, vilket

kommer fler intressenter än enbart aktieägarna till godo.25 Kontentan av begreppet ”the logic of

profit” är att aktiebolaget har ett socialt ansvar, varför dess verksamhet inte enbart bör bedrivas i

aktieägarnas intressen.

Det är, enligt min mening, inte helt klart vilket av perspektiven från den ekonomiska teorin som

svensk aktiebolagsrätt kan sägas ha antagit, eftersom utformningen av lagregeln om aktiebolagets

syfte inte är helt kategorisk. I lagregeln används inte heller, som har nämnts i kap. 1.6 ovan,

begreppet vinstmaximering. Min uppfattning är dock att det, med viss bestämdhet, kan hävdas att

”shareholder wealth maximization” eller ”the logic of property” är den utgångspunkt som ABL

har antagit, men att vissa modifieringar och begränsningar har gjorts. De begränsningar som har

gjorts avser dels möjligheten för företaget att i bolagsordningen stadga andra syften än att bereda

vinst åt aktieägarna, dels att aktiebolagets vinstsyfte inte får uppfyllas på vad sätt som helst,

exempelvis genom att kriminaliserad verksamhet bedrivs. Min slutsats; den att ”shareholder

wealth maximization” eller ”the logic of property” är den utgångspunkt som ABL har antagit,

bygger på det faktum att lagstiftaren, genom en dispositiv regel, har velat markera att aktieägarnas

                                                     
24 Ibid.
25 Berle, Means, The Modern Corporation and Private Property, 1932, s. 1 ff., 112 ff. samt 291 ff.
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intressen bör tillvaratas, samt att lagens förarbeten26 inte behandlar frågan varför aktiebolagets

syfte primärt skall vara att bereda vinst åt företagets aktieägare. Därmed kan antas att lagstiftaren

t.o.m. hävdar att utgångspunkten om att aktieägarnas intressen skall tillvaratas, bör betraktas som

mer eller mindre självklar.

Även om den dispositiva regeln utgör en tydlig markering för att aktieägarnas intressen bör

tillvaratas, förmedlar ABL en komplex och inte helt kategorisk bild, vad beträffar vilka

perspektiv som har antagits. Den komplexa bilden framgår inte blott av 12 kap. 1 § 2 st. ABL,

utan även av 12 kap. 2 § 2 st. Där stadgas att vinstutdelning inte får ske med så stort belopp att

utdelningen, med hänsyn till bolagets eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller

ställning i övrigt står i strid med god affärssed. Detta stadgande skulle kunna tolkas som om

”corporate wealth maximization” eller ”the logic of profit” istället är de perspektiv som har valts

av lagstiftaren, eftersom stadgandet begränsar aktieägarnas möjlighet till utdelning. Huruvida

detta stadgande är att anse som ett direkt belägg för att lagstiftaren anser att ett aktiebolag har ett

socialt ansvar bör dock, enligt min mening, besvaras nekande. Snarare har stadgandet till uppgift

att skydda bolaget. Stadgandet ser till att bolaget inte riskerar att dräneras från kapital och att det

därmed har förutsättningar att fortleva. Det kan emellertid diskuteras om inte detta skydd för

bolaget indirekt leder till att bolaget de facto åläggs ett socialt ansvar, eftersom kapitalskyddet,

som nyss har nämnts, borgar för att aktiebolaget fortlever, vilket bl.a. ger enskilda individer

arbetstillfällen och därmed minskar samhällets kostnader för sociala åtgärder.

Trots den något inkonsekventa utformningen av aktiebolagets syfte i ABL, kan konstateras att

aktieägarnas intressen ges en framträdande plats inom svensk aktiebolagsrätt. Därmed kan sägas

att  ”shareholder wealth maximization” eller ”the logic of property” är de perspektiv som har

valts av lagstiftaren. Av dessa perspektiv följder att aktiebolaget skall eftersträva vinst-

maximering, dvs. att maximera aktieägarnas förmögenheter. Även om det kan ifrågasättas om

vinstmaximering är att betrakta som den mest tillfredsställande tolkningen av aktiebolagets syfte

såsom det är formulerat i ABL, utgår jag, fr.o.m. kap. 3, från denna tolkning. Skälet är, som nyss

har nämnts, att vinstmaximering följer av perspektiven ”shareholder wealth maximization” och

”the logic of property” samt att dessa perspektiv, enligt min uppfattning, i större utsträckning än

”corporate wealth maximization” och ”the logic of profit”, korresponderar med utformningen

av aktiebolagets syfte i ABL.

Ett tydligt aktieägarperspektiv, som dock inte ger stöd för att aktiebolaget i sin verksamhet bör

eftersträva att bereda vinst åt aktieägarna, kan även identifieras inom andra, med aktiebolags-
                                                     
26 Prop. 1975:103.
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rätten närbesläktade, områden. Ett sådant område är redovisningsrätten. Redovisningsrätten

växte fram till följd av att det fanns ett naturligt behov av ekonomisk information om aktie-

bolaget, såväl inom som utom organisationen. För att tillgodose syftet att skydda intressenterna

och garantera att de fick ekonomisk information av god kvalitet, valdes att lagstifta om en

informationsplikt för aktiebolaget.27 Intressenterna hade dock ofta skilda önskemål vad gällde

utformningen av aktiebolagets externa ekonomiska information. Eftersom det naturligtvis var

omöjligt att, med standardiserad information, tillgodose samtliga dessa önskemål, var det

nödvändigt att väga de olika intressena mot varandra. Kontentan blev att redovisningens lägsta

skyddsnivå formulerades med tre begrepp; relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.28 Att

lagstifta om redovisning är således på intet sätt någon nyhet och innebär inte heller att

aktieägarnas intressen ensidigt tillvaratas. Vad som är att betrakta som en nyhet, är istället den

ökade omfattningen av lagstiftningen och de ökade krav som ställs på den information som

aktiebolaget skall lämna.29 Den fylligare informationen syftar till att öka förtroendet för företag-

samheten och tillvaratar aktieägarnas intressen, eftersom ägarna får tillgång till bättre, och mer

utförlig, information.30

De krav som ställs på aktiebolagets redovisning kan, enligt min mening, sammanfattas enligt

följande. För det första skall aktieägarna ges information som är korrekt, saklig och uppdaterad.

Sålunda skall aktiebolagets tillgångar inte övervärderas, skulderna skall inte undervärderas och

resultatet skall vara tillförlitligt, vilket innebär att intäkterna inte skall redovisas med för stora

belopp, resp. att kostnaderna vare sig skall utelämnas, periodiseras på ett oförsiktigt sätt, eller

undervärderas. För det andra skall aktieägarna via fyllig information, som inte enbart är uttryckt i

siffror och tabeller, ges en rättvisande bild31 av hur aktiebolaget ”mår” och vilken framtida ut-

veckling som kan förväntas inom bolaget. Genom att så sker kan aktieägarna på ett adekvat sätt

bedöma värdet på sina placeringar och därmed sina risker.

                                                     
27 Prop. 1995/96:1, s. 174.
28 Prop. 1995/96:1, s. 175.
29 Lönnqvist, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Studentlitteratur, Lund 1997, s. 11 ff.
30 Gröjer, Grundläggande redovisningsteori, 4 uppl., Studentlitteratur, Lund 1997, s. 18.
31 Se ÅRL 2 kap. 3 § 1 st.
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2.4 Skäl för att lagstiftaren föreskriver att aktiebolagets primära syfte är att bereda vinst
åt bolagets ägare

2.4.1 Inledning

En viktig fråga är varför lagstiftaren har utgått från att aktiebolaget skall anses bildat i syfte att

bereda vinst åt aktieägarna. Detta synsätt innebär att företagets aktieägare har bedömts vara den

intressent som är viktigast för ett aktiebolag. Tveklöst spelar aktieägarna en viktig roll för

aktiebolaget då dessa, genom tillskjutande av kapital och engagemang i företagets angelägen-

heter, möjliggör dess verksamhet. Att stadgandet i ABL, beträffande aktiebolagets syfte, enbart

berör investerarna innebär dock samtidigt att det inte tar upp de relationer som aktiebolaget har

till andra intressenter inom och utom bolaget, såsom företagsledning, anställda, kunder,

leverantörer och den kommun som aktiebolaget verkar i. Detta är grupper av intressenter som,

enligt min mening, kan vara väl så viktiga för aktiebolagets verksamhet. Nedan skall presenteras,

och analyseras, de skäl som jag bedömer på starkast sätt, kan förklara varför aktiebolagsrätten

föreskriver att aktiebolaget primärt skall sträva efter att bereda vinst åt aktieägarna.

2.4.2 Acceptansskälet

Ett skäl till att lagstiftaren stadgar att aktiebolaget primärt skall ha som syfte att bereda vinst åt

företagets aktieägare kan kallas ”acceptansskälet”. Det kan, i korthet, förklaras enligt följande.

Att ett aktiebolags verksamhet bedrivs i syfte att bereda vinst åt bolagets ägare har sedan länge

ansetts, och anses fortfarande i dominerande utsträckning, vara en självklar utgångspunkt för ett

aktiebolag. Att aktieägarna bereds vinst är en förutsättning för att bolaget skall kunna grundas

och överleva och varför skulle en utgångspunkt som inte har ifrågasatts ändras? Uppfattningen

om ett mer eller mindre obestritt vinstsyfte understryks av att ABL:s förarbeten inte berör frågan

varför aktiebolaget primärt skall anses bildat i syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Istället

konstateras blott att så är fallet varpå förarbetena inriktas på att behandla hur aktiebolagsrätten

bör utformas i övrigt utifrån denna utgångspunkt, bl.a. avseende vinstutdelning och lika-

behandling av aktieägare. Samma ”brist” kommer till synes inom den aktiebolagsrättsliga

doktrinen i ämnet.

Min invändning mot att förklara aktiebolagets vinstsyfte som mer eller mindre självklart till följd

av att det länge har accepterats, är att ingen lösning är så god att den inte kan förbättras. En

förbättring sker just genom att en gammal tanke ifrågasätts, omprövas och byts mot en ny. Det
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enda som gör det tillåtet att nöja sig med en teori som länge har accepterats, hur oriktig den än

må vara, är att det saknas en bättre, på liknande sätt som t.ex. orättvisa kan tolereras endast då

den är nödvändig för att undvika en ännu större orättvisa.

2.4.3 Dispositionsskälet

Det har sedan länge också stått klart att aktiebolaget självt skall ges rätt att besluta om hur

genererade vinstmedel skall disponeras, dvs. hur vinstmedlen skall användas. För att det skall

finnas några vinstmedel att besluta om, måste vinst åtminstone eftersträvas.  En viktig fråga, som

dock lämnas utanför denna uppsats, är hur företaget bör förfoga över sina vinstmedel. Frågan är

om dessa bör behållas och återinvesteras inom aktiebolaget, eller om de istället bör delas ut till

aktieägarna. På detta område finns en relativt riklig litteratur, i vilken skilda synsätt kommer till

synes. Litteraturen behandlar även frågan hur de medel som behålls inom företaget bör

förvaltas, bl.a. avseende s.k. ”cash management”. Frågan om användandet av vinstmedel

beslutas om i det enskilda aktiebolaget, vilket ofta har utformat en policy för användandet av

vinstmedel och därmed har klara riktlinjer att utgå från. I denna uppsats förutsätts att vinst-

medlen används för utdelning till företagets aktieägare.

2.4.4 Kapitalbildningsskälet

Utöver ovanstående, tämligen allmänna, skäl har jag identifierat fyra ytterligare skäl som kan förklara

på vilka grunder aktiebolagsrätten stadgar att ett aktiebolags syfte primärt är att bereda vinst åt bolagets

aktieägare, därmed dock inte sagt att inte fler skäl kan finnas för att rättfärdiga denna utformning av

aktiebolagsrätten.

Det första skälet kan kallas ”kapitalbildningsskälet”. Det innebär att de aktiebolagsrättsliga

reglerna bör utformas så att de underlättar kapitalbildning. Detta sker genom ett system av regler

som syftar till att motivera investerare, alltså aktieägare, att satsa kapital i aktiebolagets verk-

samhet. Aktieägare motiveras om de ser att företagets syfte är att bereda vinst åt dem. Omvänt

uttryckt, kan sägas att potentiella placerare inte skall avskräckas från att investera i aktier p.g.a. att

bolagets syfte inte är att bereda vinst åt dem och att bolaget använder sina tillgångar för andra

ändamål än att tillgodose aktieägarnas intressen av att erhålla avkastning på sina placeringar.

Lojalitetsplikten för företagets företrädare, som innebär att dessa i sina tjänsteutövanden skall

verka för bolagets syfte, syftar till att aktieägarna inte skall behöva tolerera att bolaget bedriver
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verksamhet av annan art, eller företar åtgärder som uppenbart faller utanför föremålet för

verksamheten.32

Tillskott av kapital uppfyller även företagets lednings önskemål, nämligen att till lägsta möjliga

kostnad attrahera kapital för att finansiera projekt som uppvisar positiva nuvärden.33 Vinstsyftet

motiverar aktieägare att tillskjuta kapital, vilket gör att nya investeringsprojekt kan genomföras

istället för att avfärdas med motiveringen att risken bedöms som alltför stor. Vidare  ligger det

naturligtvis i hela samhällets intresse att kapital som investeras får en så högproduktiv

användning som möjligt. En väl fördelad och spridd kapitalbildning för med sig en positiv

”spiral” av ekonomisk tillväxt som är gynnsam för samhället i stort, bl.a. genom ökade

skatteintäkter och minskade kostnader för sociala åtgärder.34 Omvänt uttryckt, kan sägas att om

bolagslagstiftningens uppgift vore att tillgodose andra syften än att tillse att aktieägarnas för-

mögenheter ökas, skulle det skada dels aktieägarna genom att deras investeringar minskar i

värde, dels samhället genom att kostnaderna för kapitalbildning ökar.

2.4.5 Äganderättsskälet

Det andra skälet som kan förklara varför ABL föreskriver att aktiebolagets syfte primärt är att

bereda vinst åt aktieägarna, kan grundas på ett äganderättsresonemang. Äganderätts-

resonemanget tar sin utgångspunkt hos företagets aktieägare och har uppenbara likheter med

perspektivet ”the logic of property”, vilket har behandlats ovan i kap. 2.3. Först skall emellertid

en anmärkning göras, vars innehåll kan förefalla uppenbart för jurister, men måhända inte är lika

klart för exempelvis ekonomer. Aktiehandel avser egentligen handel med rättigheter. En parallell

mellan aktier och parkeringsbiljetter kan dras. Köparen av en parkeringsbiljett är inte intresserad

av papperslappen som sådan, utan istället av den rättighet som papperslappen är bärare av, dvs.

rättigheten att få parkera sin bil på en viss plats under en viss tid. Parkeringsbiljetten, dvs.

papperslappen, utgör enbart ett bevis på den förvärvade rättigheten.35 På analogt sätt förhåller det

sig med aktiebrev, i den mån sådana fortfarande används.36

                                                     
32 Åhman, a a, s. 676 f.
33 Ljung, Högberg, Investeringsbedömning – en introduktion, 2 uppl., Liber Hermods Förlag, Malmö 1996, s. 42 ff.
34 Denna positiva utveckling på samhällsnivå, förutsätter dock att kapitalbildningen inte är koncentrerad till några få
aktiebolag.
35 Skogh, Lane, a a, s. 13.
36 Systemet med de traditionella aktiebreven blir allt sällsyntare på aktiemarknaden. Istället tillämpas en ordning med
avstämningsbolag. Dessa bolag ingår i ett datoriserat system, det s.k. värdepapperssystemet, VP-systemet. VP-
systemet sköts av värdepapperscentralen, VPC, enligt Aktiekontolagen, AKL, (1989:827). Malmström, Agell,
Civilrätt, 15 uppl., Liber Ekonomi, Malmö 1997, s. 267.
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Av äganderätten till en aktie följer alltså vissa rättigheter för innehavaren. Denne har, i och med

sin gjorda investering, ett anspråk på kompensation och denna rätt skall rimligen inte få åsido-

sättas till förmån för andra intressenter, vilka saknar äganderätt. Ett åsidosättande innebär att

aktieägaren behandlas orättvist. I detta sammanhang kan en parallell kan dras till den specifika

betydelse som Aristoteles har givit begreppet rättvisa; den att individer bör avhålla sig från, vad

han kallade, pleoexia, dvs. från att vinna något genom att lägga beslag på något som rättmätigt

tillhör någon annan, eller genom att neka någon det som vederbörande har rätt att förvänta sig,

som t.ex. att ett löfte, om att aktieägarna skall beredas vinst, skall hållas och infrias.37

Att förklara aktiebolagets vinstsyfte utifrån ett äganderättsresonemang bör dock, enligt min

mening, inte lämnas oemotsagt. Det är, för det första, förenat med ett praktiskt problem. För att

kunna avgöra vad som innebär en kränkning av äganderätten, måste fastställas vad som inbegrips

i äganderätten till en aktie, vilket inte är helt enkelt. Som framgår nedan i kap. 2.4.6, saknar

aktieägarna legal rätt till utdelning, samt rätt till återbetalning vid en viss tidpunkt. Därmed är det,

enligt min uppfattning, tveksamt om ett, till viss del, konkurrerande syfte tveklöst utgör en

kränkning av de rättigheter som följer av äganderätten. Vad som däremot, utan tvivel, vore en

kränkning av äganderätten, är om aktieägarens besittning till aktien ofrivilligt rubbas av någon

annan intressent. För det andra skulle bärigheten i äganderättsresonemanget kunna ifrågasättas

på principiell grund, dvs. varför äganderätten överhuvud bör accepteras och upprätthållas. Ägande-

rätten är de facto ingen ”storhet” som i alla sammanhang accepteras och respekteras. Den

juridiska litteraturen på detta område är emellertid tämligen fåordig. Å andra sidan betraktas

äganderättens primära syfte; det att ägaren ostört skall kunna nyttja saken mer eller mindre som

en självklarhet, vilket också förklarar den fåordiga litteraturen.38

2.4.6 Risktagandeskälet

Det tredje skälet som kan anföras som förklaring till att aktiebolagsrätten stadgar att aktie-

bolagets syfte primärt är bereda vinst åt bolagets aktieägare, är aktieägarnas speciella och utsatta

position i företaget, vilket jag har valt att benämna ”risktagandeskälet”.39 Den möjlighet till

kompensation som aktieägarna har, utgörs av företagets utdelningsbara vinst. Aktieägarna

utsätter sig för en stor risk, eftersom de inte har någon legal rätt till utdelning och inte ens är

garanterade återbetalning vid en viss tidpunkt.

                                                     
37 Rawls, En teori om rättvisa, Daidalos Förlag, Göteborg 1996, s. 31.
38 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1999, s. 22 ff.
39 För uppslag till benämningen ”risktagandeskälet” har jag opponenter vid korrekturseminariet att tacka.
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Om risken ställs på sin spets, kan sägas att aktieägarna, åtminstone teoretiskt sett, riskerar att

förlora allt det kapital som de har satt in, nämligen om värdet på aktierna sjunker till noll.

Placeringen i aktier kan också relateras till dess alternativkostnad, d.v.s. kostnaden som

placeraren bär p.g.a. att denne inte investerar pengarna på det ekonomiskt gynnsammaste sättet

på annat håll. Placeringen kan också ske till betydligt lägre risk, exempelvis genom köp av

statsskuldsväxlar, SSV.

Aktieägarnas utsatta position blir än mer framträdande om den relateras till företagets övriga

intressenter, såsom företagsledning och anställda. Aktieägarna gynnas av att företagets totala

värde ökar. Av denna anledning har de på ett unikt sätt ett intresse av företagets totala

lönsamhet. Företagets ledning och anställda, å andra sidan, har fasta fordringar på företaget och

är blott intresserade av att få dessa säkerställda. De anställda ges rätt till en given ersättning i

form av lön, medan aktieägarna endast ges ett anspråk på den residual, dvs. vinst, som blir kvar

när de anställda har fått sitt. Aktiebolagets anställda och företagsledning uppvisar därmed ett

mindre intresse än aktieägarna för företagets totala lönsamhet och är, logiskt nog, mindre

benägna att satsa på riskfyllda verksamheter.40 Samma incitamentsbild som aktiebolagets an-

ställda och företagsledning har, kan också identifieras hos företagets leverantörer och övriga

borgenärer. Aktiebolagets borgenärer vill blott ha sina fordringar tillgodsedda genom att aktie-

bolaget kan erbjuda tillfredsställande säkerheter, t.ex. i form av utfärdade pantbrev i fastigheter.

Genom fastighetspant med hög prioritet, s.k. inomläge, erhåller borgenären en säkerhet som är

att betrakta som, om inte den bästa tänkbara, så i alla fall mycket god.41

Ytterligare ett förhållande som tydliggör aktieägarnas utsatta position, är att aktieägarna måste lita

på den garanti som lojalitetsplikten, som föreligger för bolagsföreträdarna, är avsedd att ge

aktieägarna. Lojalitetsplikten innebär att syftet med aktiebolagets verksamhet skall respekteras av

bolagsföreträdarna, vilket, i enlighet med nyttomaximeringstanken, dock inte alltid sker.42 Flera

av aktiebolagets övriga intressenter har betydligt tryggare positioner än ägarna. Företagets övriga

intressenter skyddas i flera fall av kompletterande lagstiftning. De har dessutom ofta organisa-

tioner som tillvaratar deras intressen.

                                                     
40 Easterbrook, Fischel, ”Voting in Corporate Law”, Journal of Law and Economics, vol. 26, 1983, s. 398.
41 Jensen, Panträtt i fast egendom, 5 uppl., Iustus Förlag, Uppsala 1997, s. 33 ff.
42 Se kap. 3.3.1 nedan.
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2.4.7 Förutsebarhets- och stabilitetsskälet

Det fjärde, och sista, skälet som kan anföras som förklaring till varför aktiebolagslagstiftningen

primärt föreskriver att aktiebolagets syfte är att bereda vinst åt aktieägarna, är något som jag har

valt att kalla ”förutsebarhets- och stabilitetsskälet”. Om ett aktiebolags mål avviker från utgångs-

punkten att bereda vinst åt bolaget aktieägare och istället utgör flerdimensionella och diffusa mål,

som t.ex. att en rättvis och rimlig avvägning av alla berörda parters intressen skall göras, skapas

oklarhet om ”spelreglerna” för företagets verksamhet. Intressenterna vet, enkelt uttryckt, inte

hur man ”vinner spelet”, eftersom de inte känner till ”spelets” mål. Företagsledarna, de anställda

och bolagets organ ställs inför en svår, för att inte säga omöjlig, uppgift, nämligen att tillgodose

ett antal olika intressenters önskemål som ofta är konkurrerande. Detta leder till förvirring och

sannolikt till ett sämre beslutsfattande. Inte bara frågan om företagets syfte, utan även

ansvarighetsfrågan blir diffus, vilket kan utnyttjas, eftersom i stort sett vilket beslut som helst kan

rättfärdigas med motiveringen att beslutet tillgodosåg åtminstone någon parts intressen. Ett

uppställt mål om att aktieägarna skall beredas vinst, är enklare att övervaka än ett diffusare

formulerat mål. Att övervakning sker, och att ansvar kan utkrävas, ger varje intressent incitament

att koncentrera sig på att, på ett effektivt sätt, utföra just det som förväntas av den.43

En organisation och dess medlemmar kan, enligt min mening, liknas vid metaforen en mening,

d.v.s. en sats.44 Medlemmarna är de ingående byggstenarna, orden, som tillsammans bildar

organisationen, satsen. Meningen blir inte optimal, dvs. får inte sin helt korrekta betydelse, förrän

orden placeras på exakt rätt plats i meningen. En felaktigt utformad mening blir diffus eller

t.o.m. obegriplig. Den kan dock vara förståelig även om orden är felaktigt placerade, men den är

inte optimal. Meningen uttrycker således inte exakt det som skall sägas, utan betyder i bästa fall

ungefär det som skall sägas. Det förda resonemanget kan konkretiseras genom ett elementärt

exempel. Vi kan föreställa oss den triviala meningen ”Rättsekonomi är intressant”. Meningen

utgör en huvudsats i form av ett påstående och består av de tre enkla orden 1) Rättsekonomi, 2)

är och 3) intressant. Av bara denna enkla sats, bestående av tre ord, kan man tänka sig sex olika

konstruktioner45, beroende på hur orden placeras. Satsen får alltså sin korrekta betydelse om

                                                     
43 Clark, a a, s. 20.
44 För uppslag och inspiration till denna metafor står jag i tacksamhetsskuld till universitetslektor Bo Westerlund,
verksam vid institutionen för data- och affärsvetenskap, IDA, vid högskolan i Borås.
45 (3x2x1=6) Att endast sex olika konstruktioner är möjliga, beror på att varje ord bara får användas en gång i en och
samma mening. Att observera är att resultatet skulle bli ett annat om orden istället vore siffror. När plats 1 i
meningen har fyllts med ett ord, återstår bara två ord för plats 2 i meningen och när denna andra plats är fylld,
återstår bara ett ord för den sista platsen. Antalet möjliga konstruktioner ökar dock drastiskt i och med att antalet ord
i meningen utökas. Vid exempelvis en mening bestående av fem ord, blir 120 st. olika konstruktioner möjliga
(5x4x3x2x1=120). Det ger således ett stort utslag, även om bara två ytterligare ord har lagts till den ursprungliga
meningen.
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ordningen är 1, 2, 3. Om ordningen istället är 2, 1, 3, får meningen en helt annan betydelse,

nämligen ”Är rättsekonomi intressant”. Meningen bildar alltså i detta fall en fråga istället för ett

påstående. Om orden slutligen organiseras i ordningen 2, 3, 1, dvs. ”Är intressant rättsekonomi”,

blir meningen en felaktig och likaledes obegriplig huvudsats.

Kopplingen mellan organisationen i form av en mening och aktiebolagets syfte att bereda vinst

åt bolagets ägare är att klara riktlinjer, i form av ett uttalat vinstsyfte, ger tydliga instruktioner om

hur medlemmarna, orden, bör organiseras. Vinstsyftet kan alltså, i sin tur, liknas vid gram-

matiska regler.46 Omvänt bildar avsaknaden av en medveten och tydlig struktur, dvs. ett vinstsyfte,

den kända sentensen ”det dunkelt sagda, är det dunkelt tänkta”.

2.5 Sammanfattning och slutsatser

Som sammanfattning kan sägas att aktiebolagsrätten skall tillhandahålla en lämplig infrastruktur

för investerarnas förväntningar. Detta sker genom att aktiebolagsrätten stadgar att aktiebolaget

primärt skall ha som syfte att bereda vinst åt bolagets aktieägare. Lagens nuvarande utformning

har åstadkommit detta och har därmed givit de grundläggande regler, som gäller om inte aktie-

ägarna väljer att förändra dessa genom bestämmelse i företagets bolagsordning.47

Kapitel III. Aktiebolagets vinstsyfte ur ett rättsekonomiskt perspektiv

3.1 Inledning

Eftersom lagreglerna i ABL bl.a. syftar till att reglera en ekonomisk verklighet och leder till

ekonomiska effekter, är det naturligt att analysera lagreglernas bärighet utifrån ekonomiska

metoder, vilket är just vad ämnesområdet rättsekonomi handlar om.48 Lagreglerna leder, som

nyss har sagts, till ekonomiska effekter. Om de ekonomiska effekterna visar sig bli problematiska

ges anledning till återkoppling, innebärande att lagreglernas utformning ses över och att lagens

                                                     
46 Vikten av tydliga regler beträffande medlemmarnas, ordens, placering och organisation, blir av särskild betydelse i
stora aktiebolag med många medlemmar, eftersom så många konstruktioner av medlemmarnas organisation är
möjliga. Vid exempelvis en organisation bestående av sex  medlemmar, dvs. dubbelt så många som i exemplet, blir
720 st. olika konstruktioner möjliga (6x5x4x3x2x1=720).
47 Macey, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling – en rättsekonomisk analys, SNS Förlag, Stockholm 1993, s. 124.
48 Rättsekonomi fick sitt engelska namn, Law and Economics, efter tidskriften Journal of Law and Economics,
vilken började ges ut vid University of Chicago 1960. Rättsekonomi är nu, drygt 40 år senare, väl etablerad i såväl
USA som i andra delar av världen och forskning bedrivs vid många juridiska och ekonomiska institutioner världen
över. Skogh, Lane, a a, s. 14.
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utformning ev. revideras. Det sker således en växelverkan mellan lagregler och ekonomisk

verklighet.

Nedan skall, ur ett rättsekonomiskt perspektiv, diskuteras om ett privat och kommersiellt inriktat

aktiebolags mål bör vara att maximera aktieägarnas förmögenheter i enlighet med utgångs-

punkten i aktiebolagsrätten, tolkad utifrån den ekonomiska teori som jag finner överensstämma

bäst med vinstsyftet i ABL.49

Kapitlet inleds med en beskrivning av aktiebolagets interna och externa intressenter (kap. 3.2).

Vidare presenteras, och analyseras, vilka problem som kan aktualiseras i samband med

vinstmaximering (kap. 3.3). Av ekonomiska faktorer, som redovisas nedan, kommer att framgå

att bilden av ett aktiebolags mål är synnerligen komplex och att vinstmaximering kan vara

förenat med inte obetydliga problem. Dessa problem medför att det kan ifrågasättas om

utgångspunkten om ett mer eller mindre självklart vinstmaximeringssyfte, i enlighet med lag-

stiftarens uppfattning, är oklanderlig. I detta kapitel tas även upp vilka strategier som kan

användas för att förebygga de problem som kan aktualiseras till följd av att aktiebolaget efter-

strävar vinstmaximering (kap. 3.4). Kapitlet avslutas med ett avsnitt innehållande en samman-

fattning och en presentation av övergripande slutsatser (kap. 3.5).

3.2 Aktiebolagets intressenter – en översikt

Ekonomer hävdar att aktiebolaget begreppsmässigt kan delas upp i ett antal enkelt identifierbara

intressegrupper. Dessa intressegrupper åskådliggörs i den s.k. intressentmodellen (figur 1 nedan).

Modellen har sitt ursprung i att ett aktiebolag inte existerar, och bedriver sin verksamhet, isolerat

från sin omvärld. Aktiebolagets verksamhet bedrivs istället genom kontakter med ett flertal

intressenter. Bolaget kan därför betraktas som ett nätverk av förväntningar, ”nexus of

contracts”, som representeras av de olika deltagande aktörerna. Intressenterna är knutna till

aktiebolaget genom mer eller mindre bestående explicita eller implicita kontrakt50, dvs. för-

väntningar, och bidrar på olika sätt till aktiebolagets verksamhet. I gengäld kräver de ersättningar

i form av belöningar från aktiebolaget, vilket gör att de påverkar, och påverkas av, bolaget.

Aktiebolagets uppgift är således att, i största möjliga utsträckning, förverkliga det omfattande

                                                     
49 Se kap. 2.3 ovan.
50 Implicita kontrakt skall inte sammanblandas med kontrakt i juridisk mening, dvs. avtal. Implicita kontrakt är ett
ekonomiskt begrepp som är en samlingsbeteckning för informella, mer eller mindre klara, förväntningar och
konventioner som påverkar beteendet i ekonomin. Skogh, Lane, a a, s. 24 f.
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system av förväntningar och önskningar som intressenterna har. Annorlunda uttryckt, kan sägas

att aktiebolagets uppgift är att säkerställa att utbytet av bidrag och belöningar mellan ett aktie-

bolag och dess intressenter fungerar på ett tillfredsställande sätt.51

Individintressenter

 Företagsledning       Anställda

         Kunder                                                                                    Stat

Produkt-                                        Samhällets

Intressenter                                    Intressenter

                  Leverantörer                                              Kommun

                   

Aktieägare    Kreditgivare

Ekonomiska intressenter

Figur 1. Intressentmodellen. Figuren är inspirerad av Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 4 uppl., Student-
litteratur, Lund 1997, s. 19.

3.3 Problem som kan aktualiseras när vinstmaximering utgör syftet med aktiebolagets
verksamhet

3.3.1 Intressekonflikten mellan aktiebolagets intressenter

En gemensam nämnare för alla aktiebolag, är att de består av människor. Att människor är

inblandade, gör verksamheten i ett aktiebolag särskilt komplicerad att analysera. Slutsatser om

människans natur är alltid vanskliga att dra. Om så ändå sker, utgör slutsatserna ofrånkomligen

förenklingar och generaliseringar. Människor är komplexa varelser som, å ena sidan, har ett

rationellt tänkande och, å andra sidan, styrs av känslomässiga influenser.

                                                     
51 Se t.ex. SOU 1971:15 s. 82.

   Aktiebolag



32

Detta gör människors beteende svårt att beskriva, förutse och att styra.52 Människan är vidare en

social varelse som därmed är väl lämpad att arbeta organiserat med andra för att vinna

ömsesidiga fördelar och nå ett gemensamt mål. En grundläggande tanke inom rätts- och

nationalekonomin är dock att människan i grunden präglas av egenintressen, där hennes egna

fördelar sätts i centrum. Hon är således i grund och botten en nyttomaximerare, med avseende

på den egna nyttan.53 Denna utgångspunkt är såväl logisk som rationell. En enskild individ gör,

åtminstone så länge ingen annan påverkas, alldeles rätt i att handla för att främja sina egna mål så

långt som möjligt. Kontentan av människans natur, enligt nyttomaximeringsteorin inom rätts-

och nationalekonomin, kan hårddras genom följande, något tillspetsade, exempel. Du upptäcker

att grannens hus brinner. Det är dock osannolikt att branden kommer att sprida sig så att ditt

eget hus utsätts för fara. Istället för att hjälpa till med släckningsarbetet, väljer du att se över dina

egna intressen och ditt eget hus ur brandsäkerhetssynpunkt. Du köper en brandvarnare och en

vattenslang till ditt eget hus.

Aktiebolagets verksamhet utmärks således, i typiska fall, av såväl sammanfallande som mot-

stridiga intressen. Det finns sammanfallande intressen, eftersom det sociala samarbetet möjliggör

ett bättre liv för alla än vad någon skulle ha om var och en skulle leva enbart av sina egna

ansträngningar. Det finns motstridiga intressen, eftersom människor inte är likgiltiga inför hur de

större vinster, som deras samarbete åstadkommer, fördelas. Människor vill, i enlighet med sina

egenintressen, naturligt nog, hellre ha en större än en mindre andel av kollektivets samlade

intäkter.

Även inom sociologin diskuteras frågan om människors egennyttiga mål, exempelvis i samband

med begreppet solidaritet. Starkast koppling till aktiebolaget och dess intressenter återfinns inom

den s.k. intressesolidariteten. En intressesolidaritet uppkommer då två eller flera personer sluter

sig samman, t.ex. genom att bilda ett aktiebolag, för att verka mot ett gemensamt mål. Som

exempel på en betydligt mer omfattande intressesolidaritet än aktiebolaget kan anföras EU.

                                                     
52 Som parentes kan nämnas ytterligare en aspekt på människors komplexa natur som har betydelse för organisa-
tionen. Lika gärna som människor vill se sig ansvariga för framgångar och ta åt sig äran för dessa, vill de undvika att
hållas ansvariga för begångna misstag. Uttrycket ”andras fel och min förtjänst” är flitigt använt. Ett sätt att undgå att
utpekas som personligt ansvarig för ett misstag, är att gömma sig bakom auktoriteter, som jag menar att ett
aktiebolag utgör. Det är dock, enligt min mening, ohållbart att argumentera att aktiebolaget skall göras ansvarigt. Det
handlande som sker i dess namn, kan alltid brytas ned i mänskliga gärningar. Även om anställda påverkas av mentali-
teten i ett företag, kan företaget i sig inte tillskrivas avsiktliga handlingar. Se t.ex. krönikan ”Andras fel och min
förtjänst” i Affärsvärldens placeringsguide 1996, s. 16 f.
53 Huruvida så de facto är fallet, är omstritt. Exempelvis vittnar Radiohjälpens omfattande insamlingar om att männi-
skor i i-länder, till synes helt utan egen vinning, skänker delar av sina förmögenheter till bättre behövande människor i
exempelvis u-länder. Försvararna av nyttomaximeringsteorin, skulle dock invända att de människor som skänker
pengar, gör detta just för att tillgodose sitt egenintresse, genom att de känner sig nyttiga och får ett renare samvete.
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Enligt teorin om intressesolidaritet kan människor känna solidaritet med andra och därmed tona

ned de egna intressena till förmån för gruppens, aktiebolagets, bästa. Denna solidaritet hålls dock

endast vid liv maximalt så länge det gemensamma målet kvarstår. När målet har uppnåtts, eller

övergivits, upplöses solidariteten.54

Kopplingen mellan människors egennyttiga mål och ett aktiebolags mål om vinstmaximering, är

att målsättningarna ofta kan stå i motsatsförhållande till varandra. Ett exempel på ett sådant

motsatsförhållande är de anställdas mål om att inneha en trygg anställning kontra aktiebolagets

mål om att uppnå maximal vinst, vilken sedan kan delas ut till företagets aktieägare. Minskade

kostnader och bibehållna, eller ökade, intäkter höjer företagets resultat.55 Kostnaderna kan på ett

relativt enkelt och effektivt sätt minskas genom att viss personal sägs upp eller avskedas.

Därmed uppfylls företagets mål, men inte de anställdas. Frågor om de anställdas intressen

aktualiseras ofta i samband med rationaliseringar av företag. Framförallt under senare tid har det

blivit vanligt att företag väljer att flytta sina produktionsenheter utomlands. I och med att så sker

sänks företagets personalkostnader, skattetrycket reduceras och företaget kan anpassa sig till en

lägre prisnivå samt hantera en tilltagande internationell konkurrenssituation. Strategin, att bilda

större och effektivare produktionsenheter utomlands, är såväl logisk som ekonomiskt rationell.

Ett företags produktion skall bedrivas där den kan ske till lägsta kostnad. Vid en flytt av större

anläggningar förlorar emellertid flera anställda sina arbeten, vilket inte enbart drabbar de

anställda personligen, utan även samhället till följd av att dessa personer kan komma att behöva

socialt ekonomiskt understöd.

Min följdfråga till detta resonemang är då om vinstmaximeringstanken bör överges till förmån

för företagets anställdas intressen. Enligt min mening, bör svaret på denna fråga sannolikt vara

nekande. Företagets anställda är förvisso en grupp som är lätt att sympatisera med, eftersom de

ofta ses som en underlägsen och skyddsvärd part. Detta har dock samhället och lagstiftaren

insett, varför  företagets anställda har givits ett väl utbyggt skyddsnät. Det finns dessutom

intresseorganisationer som företräder, och verkar till förmån för, företagets anställda. Min

slutsats är således att till följd av att de anställdas intressen tillvaratas av kompletterande

lagstiftning, bör dessa inte gynnas i aktiebolagsrätten på bekostnad av vinstmaximeringssyftet.

Av intressekonflikten ovan skall inte dras slutsatsen att de anställdas egennyttiga mål alltid står i

motsatsförhållande till företagets målsättning. De anställda vill oftast visa sig duktiga och dugliga

                                                     
54 Wörterbuch der Soziologie, Band 3, Fischer Handbücher, Frankfurt am Main 1972.
55 Intäkter (I)-kostnader (K)=resultat (R)
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och få uppskattning för sitt arbete. Om företagets mål uppnås belönas de individer som har

verkat för målet. Därmed förenas de anställdas mål med företagets mål. Fortfarande gäller dock

att individerna, i enlighet med nyttomaximeringstanken, strävar efter en så liten egen uppoffring

som möjligt för att uppnå företagets mål. Alltså största möjliga output (belöning) genom minsta

möjliga input (arbetsinsats). Detta resonemang är dock något förenklat, eftersom människor kan

vara rationellt tänkande och beräknande. Därmed kan de vara villiga att göra en uppoffring nu,

för att vinna en fördel längre fram.

Att enbart tala om egenintressen kontra företagsintressen innebär även att en alltför grov

förenkling av en komplex verklighet görs. Det finns en dualism inom organisationen. Å ena

sidan intressenternas egenintressen, d.v.s. att omfördela resultatet till egen fördel. Å andra sidan

intresset av att förebygga interna stridigheter som är kostsamma både för organisationen och för

de enskilda intressenterna.56 Som har nämnts ovan i detta kapitel, är aktiebolaget i grund och

botten bildat för att uppnå fördelar och s.k. synergieffekter genom samverkan som inte hade

kunnat uppnås av individerna ensamma. Det gäller därför att samverka, istället för att motverka

varandra. Paradoxalt nog kan därför egenintresset medföra att det ligger i de enskilda

intressenternas intresse att avstå från opportunistiskt beteende och istället verka för företagets

mål.

3.3.2 Principal-agent-problemet

I mindre aktiebolag är ägande och ledning vanligen nära förknippade med varandra, vilket

innebär att ägaren bär såväl verksamhetsrisken som ansvaret för att fatta beslut om företagets

verksamhet samt ansvaret för att styra företagets medarbetare. På motsatt vis förhåller det sig

vanligtvis med de större aktiebolagen. Förklaringen till uppdelningen är uppenbar. Det faller på

sin egen orimlighet att ägarna, som kanske är flera tusen till antalet, gemensamt skall driva

bolaget. Det är omvänt lika orimligt att, låt oss säga en eller två ägare, själva skall sköta alla

göromål i ett multinationellt aktiebolag. Således har en separation av ägande och kontroll ansetts

nödvändig. Diskussionen om att separera ägande och kontroll fördes redan på 1700-talet av

”marknadsekonomins fader” Adam Smith. Separationen kallas inom den rätts- och national-

ekonomiska doktrinen för ”a divergence of interests” eller ”a separation of ownership and

control”. Separationen är inte gjord enbart av praktiska skäl, utan även av specialiseringsskäl.

                                                     
56 Skogh, Lane, a a, s. 101.
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Genom att en uppdelning sker, förenas aktieägarnas förmåga att ge bolaget kapitaltillskott med

företagsledningens skicklighet att driva bolaget.57

Huvudsyftet med aktiebolagsformen är sålunda att skapa ett effektivt fungerande system som

förenar investerarnas mål om högsta möjliga avkastning till minsta möjliga risk med företags-

ledningens skicklighet att driva bolaget. Detta är gott och väl så länge målen är förenliga, men

företagsledaren föredrar, i enlighet med nyttomaximeringstanken, en resursanvändning som

gynnar företagsledaren, snarare än företaget. Ju mindre andel av vinsten som företagsledaren har

rätt till, desto starkare incitament har denne att prioritera sina egna, ibland konkurrerande,

intressen.58 Ägare, å andra sidan, som verkar utanför företaget, är i allmänhet främst intresserade

av att erhålla avkastning på sina investeringar. Här uppstår alltså en intressekonflikt som har sin

grund i nyttomaximering, att företaget eftersträvar vinstmaximering och att ägande och kontroll

är separerade.

Problemet som just har berörts, kallas principal-agent-problemet, vilket egentligen inte är ett

problem, utan flera. Det borde därför, enligt min mening, kallas principal-agent-problemen.

Principal-agent-problemet hör hemma inom den s.k. agentteorin. Agentteorin har sina rötter i

den s.k. neoklassiska nationalekonomin och utgår, i likhet med denna uppsats, från att individer

är nyttomaximerare. Agentrelationen kan definieras enligt följande. En person (principalen), dvs.

ägaren, anställer en annan person (agenten) för att denne skall utföra ett visst arbete. Givet att

båda parter nyttomaximerar, saknas anledning att tro att agenten alltid agerar efter det intresse

som representeras av principalen.59

Problemet har sannolikt funnits allt sedan det första aktiebolaget bildades och någon eller några

personer, som inte var ägare av bolaget, gavs förtroende att rättshandla för bolagets räkning. Att

observera är att principal-agent-problemet inte enbart aktualiseras i relationen mellan ägare och

företagsledning, utan även förekommer på andra nivåer inom företaget, som t.ex. mellan ägare

och styrelse, mellan styrelse och VD samt mellan VD och anställda. Agentteorin kan på ett över-

siktligt sätt beskrivas av nedanstående illustration.

                                                     

57 Bergström, Rydqvist, Ägarkoncentrationen i börsnoterade företag, Ekonomisk debatt 1989, s. 96 ff.
58 Se även kap. 3.3.3 nedan.
59 Jensen, Meckling, Theory of the Firm – Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of
Financial Economies, vol. 3 1976, s. 305 ff.
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   Kontrakt (förväntningar)

Asymmetrisk Moral Hazard

information

Agentproblem Incentive Schemes

Adverse Selection

Residualkostnader

Agentkostnader Övervakningskostnader

Förmånskostnader

Figur 2. Agentteorin. Figuren är inspirerad av Macintosh, Management Accounting and Control System, John Wiley

& Sons, 1994, s. 78 samt av Jensen, Meckling, a a, s. 305 ff.

Även om en bild, enligt talesättet, säger mer än tusen ord, bör illustrationen ovan förklaras och

utvecklas närmare.

Illustrationens övre del, visar agentens och principalens ömsesidiga kontrakt, dvs. förväntningar.

Mitten av illustrationen beskriver ett flertal problem som kan aktualiseras när ägande och kontroll

av aktiebolaget separeras. Problemen blir än mer framträdande, och antar större proportioner,

när aktiebolaget eftersträvar vinstmaximering. Det första problemet som principalen ställs inför

när en agent engageras är s.k. ”adverse selection”, vilket, enligt min mening, kan översättas med

osäkerhet vid anställning. Det innebär att det förekommer asymmetrisk, dvs. dold eller icke

tillgänglig, information i samband med att principalen letar efter, och sedermera anställer, en

agent. Eftersom information finns tillgänglig för agenten, men inte för principalen, är

anställningen förenad med ett inte obetydligt mått av osäkerhet för principalen beträffande

agentens kvaliteter. Agenten kan sålunda framställa sig själv på ett, för agenten, fördelaktigt, men

likaledes osanningsenligt, sätt genom att selektera den information som ges till principalen. Ett

  Aktie-
  bolag

 Aktie-
  ägare

Företags-
ledning
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annat agentproblem, som kommer till synes efter det att agenten har anställts, är svårigheten för

principalen att kontrollera agentens arbetsinsats, s.k. ”moral hazard”. Principalen kan omöjligt, i

alla situationer, kontrollera att agenten rätteligen fullgör det som förväntas av honom. Därmed är

det frestande för agenten att, i enlighet med sina egenintressen, prioritera andra mål än

principalens. Agenten frestas att t.ex. minska sin arbetsinsats, smita från ansvar, tillskansa sig

orimliga förmåner på principalens bekostnad, dölja illojala handlanden samt undanhålla viktig

information för principalen. Det tredje, och sista, agentproblemet enligt agentteorin, som

principalen ställs inför, är svårigheten att finna, och implementera, ett rättvisande belönings-

system till agenten, vilket kallas ”incentive schemes”. Det belöningssystem som väljs måste, för

att fungera, erbjuda agenten minst samma nytta som vederbörande skulle kunna uppnå någon

annanstans på arbetsmarknaden.60

De samlade agentproblemen ger upphov till s.k. agentkostnader, vilka åskådliggörs av illustra-

tionens nedre del. Agentkostnaderna kan definieras som summan av 1) övervakningskostnader, 2)

kostnader för agentens otillbörliga förmåner och 3) residualkostnader, dvs. de kostnader som

principalen får bära i form av minskad välfärd p.g.a. agentens prioritering av sina egna intressen

snarare än principalens.

3.3.3 1/N-problemet

Ett problem med att bedriva verksamhet i organiserad form inom ett aktiebolag är att det råder

diskrepans mellan de intäkter som kollektivet erhåller och de kostnader som kollektivet har att

bära. Enskilda medlemmar, som t.ex. företagets anställda och dess ledning, kan tillskansa sig

fördelar på kollektivets bekostnad. Problematiken kallas för 1/N problemet61. Varför problemet

kallas för 1/N och vad problemet innebär, kan förklaras genom följande exempel.

Ett kollektiv, exempelvis organiserat i form av ett aktiebolag, består av N st. individer, låt oss

säga 50 st. Individerna äger tillsammans en knapp tillgång, t.ex. en skog. Att tillgången är knapp

medför att nyttjandet från en individ inom kollektivet, begränsar tillgången för de övriga, N (50)

- 1, i kollektivet. Om intäkterna till kollektivet fördelas proportionerligt, d.v.s. att var och en får

1/N (50) av resultatet, leder detta till ett ineffektivt nyttjande.

                                                     
60 Macintosh, a a, s. 81.
61 Problematiken har flera olika namn. Exempel på andra namn är gratisåkar-, snålskjutsåkar- och fripassagerar-
(freerider) problemet.
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Varför nyttjandet blir ineffektivt beror på att ansträngningen, som ligger på de enskilda individerna

i kollektivet, inte står i proportion till intäkten som delas med de övriga. Om individen

exempelvis lägger ned en ansträngning motsvarande 100 kr. och denna ansträngning genererar

en intäkt till kollektivet på 150 kr. så ligger det i kollektivets intresse att ansträngningen genomförs.

Det är ju ekonomiskt rationellt att genomföra en ansträngning, vars marginalkostnad understiger

marginalintäkten. Det ligger emellertid inte i den enskildes intresse att så sker, eftersom denne

endast får en bråkdel av intäkten, nämligen endast 3 kr. (150/50=3). Detsamma gäller för alla

enskilda individer i kollektivet.62

Det är således frestande för var och en att, i enlighet med sina egenintressen, försöka slippa att

bidra med sin andel. Det beror på att vad en enskild individ i kollektivet än gör, så kommer

vederbörandes handlande inte på något påtagligt sätt att påverka den producerade mängden

kollektiva nyttigheter. Om den kollektiva nyttigheten produceras, kommer den enskilda individen

inte mindre i åtnjutande av den genom att underlåta att bidra till den. Om den kollektiva

nyttigheten istället inte produceras, skulle den enskilda individens handlande ändå inte ha

förändrat situationen. Därmed har ingen i kollektivet incitament att genomföra ansträngningar,

varför låga intäkter kan förväntas. Lite tillspetsat kan sägas att följderna av 1/N-problemet, i

extremfallet, blir att man inte kan förvänta sig att någon handel eller några överenskommelser

skall utvecklas. Dessa ogynnsamma följder gäller såvida det inte finns någon styrmekanism som

ger alla incitament att arbeta för kollektivets bästa.63 En sådan styrmekanism kan, enligt min

mening, exempelvis vara att individerna, genom ett avtal i juridisk mening, överenskommer att

var och en skall bidra till kollektivet genom att utföra sin del. Möjligheterna till att alla de facto

gör sin del ökar ju om individerna, i kraft av en överenskommelse, är säkra på att alla andra gör

detsamma. Även om kollektivet bestämmer sig för att tillämpa denna styrmekanism, återstår

emellertid uppgiften att göra avtalet juridiskt bindande och att finna lämpliga sanktioner som

inträder vid avtalsbrott från någon individs sida.

Den tydliga motsättningen som kan finnas mellan ett aktiebolags aktieägare och dess

företagsledning, samt hur de båda intressenterna ”kalkylerar” när de väljer att gynna sina egna

intressen, kan illustreras genom det s.k. hök och duva spelet64. Spelet hör hemma inom

spelteorin och används för att beskriva situationer när två parter, i detta fall aktieägare och

företagsledning, eftersträvar att tillgodogöra sig samma knappa tillgång, i detta fall att berika sig

själva ur aktiebolaget.

                                                     
62 Skogh, Lane, a a, s. 37.
63 Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge 1976, s. 65 ff.
64 Spelet har flera olika namn. Ett annat namn för samma spel är Chicken.
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Eftersom figur 3 nedan endast har ett illustrerande syfte, är den valda matrisformen av enklast

tänkbara beskaffenhet. Spelet är ett icke nollsummespel, vilket innebär att endera parten inte

förlorar vad den andra vinner. Utgångspunkten är vidare att spelet är helt symmetriskt, dvs. att

det utgår från antagandet att parterna inte skiljer sig åt i något avseende, exempelvis genom att

den ene har en starkare position eller ett starkare intresse av den knappa tillgången än den andre.

Aktieägare

1     2

Företags- 1

ledning

2

Figur 3: Hök och duva spelet. Figuren är inspirerad av Skogh, Lane, a a, s. 76.

Modellen  innehåller alltså två parter, aktieägarna (A) och företagsledningen (F). Parterna har

endast två strategier att utgå från, 2) att vara en hök, dvs. att välja opportunistiskt beteende och

prioritera de egna intressena, eller 1) att vara en duva, dvs. att avstå från opportunistiskt beteende.

Om F  väljer att vara hök och går till anfall och A ger sig, får F hela ”bytet”, varför fördelningen

blir 2, 0. I den motsatta situationen, då A är hök och F är duva, blir resultatet det omvända, dvs.

0, 2. Om båda parter istället väljer att avstå från att vara hökar och att gå till anfall, dvs. väljer att

vara duvor, blir följden 1, 1, dvs. att de delar på ”bytet” i form av att företagsledningen får en

skälig lön, uppmuntran och en stimulerande arbetsmiljö och aktieägarna får en rimlig avkastning

på sina aktieinnehav. Om slutligen både A och F väljer att vara hökar, dvs. att prioritera de egna

intressena på motpartens bekostnad, blir resultatet -2, -2. Ett uppslitande ”krig” med förödande

konsekvenser har således brutit ut inom företaget.65 Detta ”krig” är inte enbart ödeläggande för

företagets ledning och aktieägare, utan även för företaget som helhet, vilket involverar samtliga

intressenter.

De slutsatser som kan dras av hök och duva spelet är att den optimala och mest välbalanserade

situationen för företaget med avseende på arbetsmiljö, samarbete och effektivitet, enligt min

uppfattning, uppnås om både företagsledningen och aktieägarna väljer strategi 1. Därmed alls

inte sagt att så de facto kommer att ske.

                                                     
65 Skogh, Lane, a a, s. 75 ff.

      F: 1, A: 1          F: 0, A: 2

       F: 2, A: 0          F: -2, A: -2
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I konsekvens med nyttomaximeringstanken är det tvärtom troligt att båda parter väljer strategi 2,

förutsatt symmetrin i spelet. Sannolikheten att parterna skall välja en viss strategi kan dock

beräknas om de olika incitament som företagsledningen resp. aktieägarna har, för att välja den

ena eller den andra strategin, kartläggs. Efter en genomförd kartläggning kan incitamentsbilden

påverkas, vilket i sin tur för med sig att strategivalen hos intressenterna kan förändras. För att uppnå

de förmånligaste konsekvenserna för företaget bör alltså incitamentsbilden uppmuntra att båda

parter skall handla i enlighet med strategi 1. Detta kan uppfyllas genom ett avtal i juridisk mening

parterna emellan där de i förväg bestämmer sig för att båda skall välja strategi 1. För att avtalet

skall få önskvärd effekt krävs att det accepteras. En parallell kan, i detta sammanhang, dras till

valet av högertrafik. Trafikomläggningens utfall, dvs. dess resultat, blev beroende av att valet att

övergå till högertrafik accepterades. Om valet inte hade accepterats och någon hade valt att köra

på vänster sida, hade följden blivit att flera frontalkrockar hade inträffat och att bilkörning hade

blivit förenad med ett inte obetydligt mått av risktagande. Vid avtalets utformning är det viktigt

att avtalet konstrueras så att framförallt företagsledningen accepterar det. Enkelt uttryckt skall

företagsledningen se att den kan gynnas genom att avtalet kommer till stånd och upprätthålls.

Omvänt uttryckt, skall företagsledningen inse att den kan missgynnas utan avtalet, eller om den

bryter mot avtalet.

3.4 Strategier för att förebygga problemen som kan aktualiseras när vinstmaximering
utgör syftet med aktiebolagets verksamhet

3.4.1 Ökad kontroll

Företagets aktieägare är, till följd av de problem som kan aktualiseras p.g.a. vinstmaximering i

kombination med individers egenintressen och en separation av ägande och kontroll, naturligt

nog, intresserade av att komma till rätta med problematiken. Om problematiken kan lösas finns

förutsättningar för att hålla fast vid vinstmaximeringstanken, vilket gynnar aktieägarna.

En strategi för att uppnå detta är att aktieägaren utnyttjar möjligheten att via sin rösträtt utöva

kontroll över företaget och dess ledning. Om ägaren vill att företaget skall styras på annat sätt

bör denne utnyttja sitt inflytande på bolagsstämman. Om inflytandet inte är tillräckligt kan

ägaren öka sitt aktieinnehav och därmed sin möjlighet att genomföra förändringar. Företags-

ledaren utsätts därigenom för press genom att denne, till följd av sina egennyttiga mål, löper risk

att bli avsatt. Företagsledare som inte agerar i aktieägarnas intressen kan således, via företags-

övertaganden och fullmaktsstrider, bli utbytta mot andra effektivare ledare. Marknaden för
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företagskontroll kan därmed fungera som en övervakningsmekanism. Även arbetsmarknaden för

företagsledare kan fungera som en övervakning av ineffektiva företagsledare vilka, genom

opportunistiskt beteende, dvs. en prioritering av sina egenintressen, får dåligt rykte och därmed

inte tilldelas prestigefyllda arbetsuppgifter.66 Marknaden reglerar även lönenivån för företags-

ledaren utifrån vederbörandes tidigare arbetsinsatser. De företagsledare som har prioriterat sina

egenintressen, och således inte verkat i enlighet med vinstmaximeringssyftet, får därigenom lägre

framtida lönenivåer.67

Mot dessa ståndpunkter vill jag rikta följande invändning. Graden av konkurrens mellan

företagsledare är betydelsefull för att bedöma företagsledarens möjligheter att prioritera andra

målsättningar än att maximera aktieägarnas förmögenheter. Om företagsledaren har en

”monopolställning” sitter vederbörande ”säkert i sadeln” och kostnaden bärs inte helt och hållet

av honom själv. Om konkurrensen mellan företagsledare, å andra sidan, är hård tvingas

företagsledaren, för att få behålla sitt arbete, att utföra just det som förväntas av honom.

Avsaknaden av konkurrens mellan företagsledare är dock påtaglig i de största multinationella och

börsnoterade aktiebolagen, vilket kan vara en förklaring till att dylika företag anser det befogat

att ingå s.k. fallskärmsavtal och betala ut betydande ersättningar för att få behålla sina ledare,

trots att dessa kan prioritera sina egna intressen på bekostnad av aktieägarnas. Utbetalningarna

blir än mer uppseendeväckande om de sätts in i ett alternativkostnadsresonemang, dvs. vad

företaget måste avstå i form av pengar genom att engagera företagsledarna och således avstå från

att välja det bästa alternativet. Utbetalningarna av ersättningarna tar i anspråk kapital som annars

kunde ha tillfallit företagets ägare i enlighet med vinstmaximeringstanken.

De höga lönenivåerna och övriga förmåner av ekonomisk och icke-ekonomisk karaktär som

utgår till företagsledare i framförallt multinationella aktiebolag, kan förklaras och illustreras av

följande förenklade figur av den s.k. prisbildningsmekanismen.

                                                     
66 Bergström, Rydqvist, a a, s. 96 ff.
67 Fama, Agency Problems and the Theory of the Firm, Journal of Political Economy, vol. 88 1980, s. 288 ff.
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       P (Price, lönenivå)

P2                         S1 (Supply, utbud)

P1          S0

P0     

     D0 (Demand, efterfrågan)

   O (Origo) Q2    Q1                    Q0  Q (Quantity, antal företagsledare)

Figur 4. Prisbildningsmekanismen. Figuren är inspirerad av Lipsey, Courant, Purvis, Steiner, Economics, 10 Edition,

HarperCollins College Publishers, New York 1993, s. 74.

Figuren illustrerar ett förändrat utbud (S0 reduceras till S1 medan efterfrågan (D0) är oförändrad).

Det minskade utbudet beror på bristande konkurrens mellan företagsledare. Ett minskat utbud

leder till att priset, lönenivån, höjs (P0  höjs till P1) samtidigt som kvantiteten blir lägre (Q0 sjunker

till Q1). Om den låga konkurrensnivån är ihållande under en längre tid, i kombination med att

företaget måste fatta ett snabbt beslut om anställning, eller bibehållande, av företagsledare,

förstärks bilden och P höjs ytterligare (P2) samtidigt som Q sjunker ytterligare (Q2). Företagets

priskänslighet minskar och dess reservationspris, dvs. högsta godtagbara pris för att välja att

genomföra löneutbetalningen istället för att välja ett annat alternativ, höjs.

3.4.2 Förening av ägande och kontroll genom bonusåtgärder

Man kan, utifrån de problem som har behandlats ovan i kap. 3.3.2, ställa sig frågan varför inte

ägande och ledning förenas så att deras mål blir gemensamma, istället för att skilja ägandet från

företagets ledning. Denna strategi skulle ju eliminera motstridiga mål, leda till ett ökat

engagemang och ett hårdare arbete av företagsledningen samt målkongruens mellan aktieägare

och företagsledning, dvs. att företagsledningen måste tänka och agera som aktieägare.

En sådan strategi kan, enligt min mening, tveklöst fungera relativt effektivt om antalet med-

lemmar inom organisationen är så få att de lätt kan kontrollera varandra. Ett jaktlag, en liten

juristbyrå, en mindre läkarpraktik eller ett mindre jordbruk kan utgöra exempel på verksamheter

där en sådan organisation är lämplig. Strategin är också möjlig att använda i det klassiska

kapitalistiska företaget som drivs i liten skala av en eller ett fåtal personer, vilka innehar rollerna

av ägare, finansiär och kontrollant. I större företag, vilka denna uppsats enligt kap. 1.4 i huvud-
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sak behandlar, tillstöter emellertid komplikationer och organisations- och koordinations-

problemen växer snabbt. Dylika företag är i större behov av riskkapital och specialkompetens

inom företagets olika funktioner. Kapitalbehovet är särskilt framträdande i företag som bedriver

kapitalintensiv och riskfylld verksamhet. Dessa roller kan sällan innehas av en eller ett fåtal

personer ensamma. Även personer verksamma i mindre företag har intresse av att undvika att

utsätta sig för de stora ensidiga risker, som det innebär att placera såväl humankapital som

förmögenhet i ett och samma företag. Därmed vill de diversifiera sig för att minska sina risker,

varför ägande och kontroll, som har nämnts ovan i kap. 3.3.2, ofta separeras.68

Strategin att förena ägande och ledning utnyttjas emellertid, ovan nämnda komplikationer till

trots. Det vittnar exempelvis användandet av olika typer av optionsprogram, avseende köp-

optioner till företagsledare, om. Det är också vanligt att företagsledarnas investeringar i det egna

aktiebolaget föregås av att företagsledarna har innehavt konvertibla skuldebrev knutna till det

egna bolaget.

Fördelen med köpoptioner i förhållande till ett ”rent” aktieköp är att företagsledaren själv väljer

om han vill fullfölja köpet. Vid en kursuppgång kan han göra betydande vinster medan han, vid

en kursnedgång, i värsta läge kan förlora vad han ev. har erlagt för köpoptionsrätten, dvs.

vanligen ingenting, eftersom köpoptionen har tilldelats honom som en ”morot” för att motivera

honom att utföra ett gott arbete. Företagsledaren erhåller således ofta köpoptionen som en

bonus vid sidan av en fast och/eller resultatrelaterad lön.

Ett elementärt räkneexempel kan illustrera funktionen hos köpoptioner. Företagsledaren X tror

att aktien Y skall stiga i kurs. Aktiens kurs är f.n. 100 kr. och en köpoption, Z, som ger inne-

havaren rätt att köpa 100 st. Y-aktier till priset 100 kr./aktie, kostar 1000 kr. X köper köp-

optionen. På köpoptionens slutdag står Y-aktiens kurs i 150 kr./aktie. Genom att lösa köp-

optionen kan X köpa 100 st. Y-aktier för 100 kr./aktie, dvs. totalt 10 000 kr (100x100=10 000).

X skulle sedan kunna sälja aktierna till aktuell kurs, dvs. 150 kr./aktie, och därvid erhålla 15 000

kr. totalt (100x150=15 000). Affären skulle ge X en nettovinst på 5000 kr. minus erlagd premie

på 1000 kr. X skulle således gå ur affären 4000 kr. rikare (15 000 - (10 000+1000)=4000). Om vi

istället antar att Y-aktien inte hade haft en lika gynnsam kursutveckling, utan istället stannat på

100 kr./aktie eller mindre vid köpoptionens slutdag, hade X fått betrakta köpoptionen som

värdelös. X hade då förlorat den premie på 1000 kr. som han hade betalat. Som slutsats kan

således sägas att medan chansen till vinst är okänd, är förlustrisken känd vid köpoptionsaffärer, dvs.

förlustrisken är begränsad till den premie som har erlagts för köpoptionsrätten.

                                                     
68 Skogh, Lane, a a, s. 106.
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Som har nämnts ovan är det även vanligt att  konvertibla skuldebrev inom det egna aktiebolaget

förvärvas mot vederlag av företagsledaren, eller erbjuds vederbörande som ”morot” för att ge

honom incitament att utföra ett gott arbete. Konvertibla skuldebrev är värdepapper som vid en

bestämd tidpunkt, helt eller delvis, kan bytas mot aktier i det bolag som de är knutna till.

Konverteringskursen, dvs. priset, är bestämt i förväg. Innehavaren av ett konvertibelt skuldebrev

kan, principiellt sett, välja mellan ettdera av två alternativ. Det första alternativet är att behålla det

konvertibla skuldebrevet under hela konverteringslånets löptid och när lånet förfaller till

betalning erhålla det nominella belopp som har betalats för skuldebrevet.  Det andra alternativet

är att lösa in skuldebrevet mot ett bestämt antal aktier i det företag som aktien är en andel i, dvs.

i detta sammanhang det egna företaget. Det står innehavaren av skuldebrevet fritt att välja det

alternativ som vederbörande finner fördelaktigast.69

Även konvertibla skuldebrevs funktion kan förklaras genom ett enkelt räkneexempel. Företags-

ledaren X köper ett konvertibelt skuldebrev för, låt oss säga, 10 000 kr. X ges rätt att, när

konverteringslånet faller ut, lösa in skuldebrevet mot 100 st. Y-aktier. Konverteringskursen är

fastställd till 100 kr./aktie. Vid förfallodagen för lånet är Y-aktiens kurs 150 kr./aktie. X kan nu

välja det alternativ som han finner lämpligast. I detta fall är det ekonomiskt mest rationella att X

löser in skuldebrevet mot 100 st. Y-aktier. Han får då Y-aktier till ett värde av 15 000 kr.

(100x150=15 000) och kan sedan sälja dessa och erhålla 15 000 kr. (under förutsättning att

kursen är oförändrad vid försäljningstillfället). Nettovinsten för X blir således 5000 kr. (15 000-

10 000=5000). Om X istället hade varit mindre lyckosam, och Y-aktiens kurs hade sjunkit till

under 100 kr./aktie, hade X istället kunnat välja att lösa in det konvertibla skuldebrevet mot dess

nominella belopp, dvs. 10 000 kr. Han hade därmed inte förlorat något av det belopp som han

betalade för det konvertibla skuldebrevet.

3.4.3 Marknadsköp

En ytterligare strategi för att motverka de problem som kan uppkomma till följd av en

separation av ägande och kontroll, individers egenintressen samt av vinstmaximering, är att

aktiebolaget beslutar att frångå att bedriva bolaget i organiserad form med fasta intressenter.

I klartext innebär denna strategi att aktiebolaget vänder sig till marknaden och hyr in tillfällig

arbetskraft för att minska agentproblemen och därmed agentkostnaderna. En annan möjlighet,

                                                     
69 Rodhe, a a, s. 59 ff.
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som utgår från samma grundtanke, är att vissa delar av verksamheten förläggs utanför företaget,

s.k. outsourcing, vilket var en trend under 1990-talet.

Att utnyttja marknaden för emellertid inte bara med sig minskade agentkostnader, utan även

höjda transaktionskostnader. Fördelen med att utnyttja marknaden kan beskrivas genom ett

alternativkostnadsresonemang. Kostnaden för att bedriva en verksamhet i organiserad form

inom ett aktiebolag, är densamma som kostnaden för att avstå från att utnyttja marknaden för

denna verksamhet. Att fatta beslut i dessa frågor innebär emellertid en komplicerad avvägnings-

fråga mellan, å ena sidan, agentkostnader och, å andra sidan, transaktionskostnader. Att vända

sig till marknaden gör inte att aktiebolaget reducerar agentkostnaderna till noll. Agentkostnader

aktualiseras även vid denna lösning. Den fördel som uppnås är istället att marknaden erbjuder

kortvariga relationer som snabbt kan förändras, eller brytas, om problem tillstöter.

Min främsta invändning mot denna lösning är att en alltför omfattande, och ofta åter-

kommande, omstrukturering leder till en instabil struktur inom organisationen med förvirring

och osäkerhet som följd. Om konsulter anlitas för att utföra enstaka tjänster är det svårt att

bedöma värdet av tjänsten. Uträttas tjänsten istället av företagets egen stab kan ledningen ge

kontrollerbara direktiv och enklare kontrollera stabens prestationer. Ett långvarigt anställnings-

förhållande ger dessutom bättre information om den anställde, vilket borgar för att ansvar kan

åläggas, och utkrävas av, den anställde. Om den anställde inte infriar de förväntningar som ställs

på vederbörande, vet den anställde att det får negativa konsekvenser, exempelvis i form av

försämrade karriärmöjligheter.70

3.5 Sammanfattning och slutsatser

Av redogörelsen och analysen ovan har framgått att vinstmaximeringssyftet kan vara förenat

med inte obetydliga problem i aktiebolag där ägande och kontroll är separerade. Att ett aktie-

bolags verksamhet bedrivs i syfte att maximera aktieägarnas förmögenheter kan föranleda

påtagliga intressekonflikter mellan aktieägare och anställda, till följd av att dessa ofta prioriterar

sina egenintressen. Kontentan av dessa intressekonflikter är att väsentligt försämrade möjligheter

ges att bedriva en friktionsfri och fruktsam verksamhet inom bolaget.

                                                     
70 Se även kap. 3.4.1 ovan.
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Principiellt sett finns det två olika sätt att betrakta dessa potentiella konflikter. Det ena sättet är

att det inte föreligger något problem, medan det andra erkänner problemet.71 Problemet kan

förnekas på följande grunder. För det första, visar verkligheten att flera aktiebolag genererar stora

vinster. Detta är i sig ett bevis på att anställda är kapabla att arbeta i aktiebolag utifrån

målsättningen att maximera aktieägarnas förmögenheter. Min uppfattning är dock att detta

synsätt, av flera skäl, är ogrundat. Diskussionen bör föras på principiell nivå, snarare än att

fokuseras på enskilda företag. Det saknas, enligt min mening, stöd för att hävda att enbart för att

flera aktiebolag genererar vinster, så innebär detta att alla ledningar de facto gör sitt yttersta för

att tillgodose aktieägarnas intressen på bekostnad av sina egna. Problemet med konflikter mellan

aktieägare och anställda kan, för det andra, förnekas genom att man hävdar att problemet med

enkelhet kan lösas genom marknadsköp, vilket har berörts ovan i kap. 3.4.1 samt i kap. 3.4.3.

Min uppfattning är att problemet i allra högsta grad existerar. Som har framhållits ovan, kan

marknaden inte ensam lösa konflikten mellan aktieägare och anställda. Åtgärder som skall öka

företagets anställdas incitament att arbeta för aktieägarna har bevisligen begränsad effekt, då de

anställda endast ges rätt till en bråkdel av de vinster som genereras till följd av den ökade

arbetsinsatsen. Marknaden för övertagande av företag, och avsättande av företagsledare,

fungerar inte heller på ett tillfredsställande sätt. Faktum är att långt ifrån samtliga företag med

dålig skötsel köps upp, samt att det råder bristande konkurrens på marknaden för företagsledare.

Om vi ändå antar att marknaden vore en tillfredsställande stabilisator, som kunde bilägga alla

konflikter och kontrollera företagsledningar, kvarstår emellertid frågan vem som kontrollerar

marknaden, dvs. vem som ”kontrollerar kontrollören”.

Min samlade bedömning är att ett aktiebolag ställs inför en komplicerad uppgift när det skall

formulera syftet med sin verksamhet. Aktiebolaget måste korrespondera mot en mängd olika

krav från dess intressenter, krav som ofta är oförenliga. Som slutsats kan konstateras att vinst-

maximeringstanken är mer eller mindre bärkraftig i olika aktiebolag, beroende på bolagets

individuella situation, med avseende på exempelvis hur ägarstrukturen är organiserad samt vilken

stämning som råder mellan bolagets organ och dess anställda. Frågan är då huruvida några

generella slutsatser kan dras, beträffande vilken karaktäristik ett aktiebolag bör ha, för att ge

vinstmaximeringstanken störst bärkraft. Min uppfattning är att vinstmaximering med störst

framgång kan eftersträvas i aktiebolag som har följande karaktäristik. Aktiebolaget är av mindre

storlek, det har förenat ägande med kontroll, det har en gynnsam ekonomisk utveckling och

                                                     
71 Se Dent, Toward Unifying Ownership and Control in the Public Corporation, Wisconsin Law Rewiev 1989, s. 881
ff.
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hotas således inte av tvångslikvidation enl. 13 kap. 2 § ABL, samt det bedriver sin verksamhet

helt med egna medel och varken köper eller säljer på kredit.

Att vinstmaximeringstanken sannolikt har störst bärighet i mindre aktiebolag med denna

karaktäristik, innebär dock inte nödvändigtvis att aktieägarna i dessa bolag har tydligare intressen

av vinstmaximering, än aktieägare i bolag med andra utmärkande egenskaper. Tvärtom kan

vinstmaximering vara av stor relevans för aktieägare i stora och opersonliga aktiebolag, medan

aktieägare, och anställda, i mindre och mer personliga företag kan värdesätta andra mål.

Exempel på sådana mål är att investeraren upplever att han stödjer ett företag med intressanta

produkter och idéer, att de anställda känner frihet i arbetet, att de ges möjlighet att leva ut sin

entreprenörsanda, att de upplever glädje i arbetet samt att företaget har ett gott rykte hos den

närmaste omgivningen. Typfall för denna kategori av företag är relativt unga högteknologiska

företag som exempelvis Framfab (f.d. Framtidsfabriken) och Spray, när dessa var nystartade.

Intressant att notera, i detta sammanhang, är att strukturen i dessa två sistnämnda företag, enligt

min mening, har förändrats i takt med att företagen har vuxit och blivit etablerade.

Vinstmaximeringstanken har därigenom ökat i relevans, på bekostnad av företagens andra

värden. Att observera är dock att t.ex. Volvo, vilket är ett stort och opersonligt aktiebolag, har

aktieägare som, i flera fall, värdesätter andra mål än blott vinstmaximering. Detta gäller i

synnerhet vinstmaximering i betydelsen att ägarna skall erhålla en så hög avkastning som möjligt,

på så kort tid som möjligt. Som synes är det svårt att etablera generella slutsatser beträffande

förhållandet mellan aktieägarnas mål med sina aktieinnehav och aktiebolagets storlek och

ägarstruktur.

Att avgöra huruvida ett aktiebolags syfte bör vara vinstmaximering är ingen okomplicerad

uppgift. Vinstmaximeringssyftet uppfyller främst aktieägarnas mål, vilket ger upphov till

intressekonflikter mellan aktiebolagets ägare och dess anställda i de fall då deras målsättningar är

konkurrerande. Att intressekonflikter uppkommer vid konkurrerande målsättningar beror på att

intressenterna väljer att företräda sina egna intressen, i enlighet med nyttomaximeringstanken.

Lagstiftarens utgångspunkt tolkad utifrån ekonomisk teori, dvs. att vinstmaximering bör

betraktas som ett mer eller mindre självklart mål för aktiebolagets verksamhet, och att målet om

vinstmaximering vare sig behöver utredas eller motiveras, är därför, enligt min mening, inte helt

befogad. Min uppfattning är att det t.o.m. kan ifrågasättas om man överhuvud kan tala om ett

aktiebolags mål. För det första, p.g.a. att bolagets mål kan bestå av en mängd olika delmål på kort

och lång sikt, vilka ofta kan stå i motsatsförhållande till varandra. Därtill kommer att

målformuleringen mycket väl kan revideras över tiden. Ett exempel på det sistnämnda är att

företagen efter industrialismens inträde började värdesätta sociala aspekter, vilka knappast ens
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hade reflekterats över tidigare.  För det andra, p.g.a. att de enskilda intressenterna, ett uppställt

gemensamt mål till trots, i första hand eftersträvar att uppfylla sina egna mål.

Kapitel IV. Aktiebolagets vinstsyfte ur ett affärsetiskt perspektiv

4.1 Inledning

Frågan huruvida ett aktiebolag bör sträva efter vinstmaximering har inte bara en rättsekonomisk

dimension, utan även en etisk. Därmed inte sagt att frågan inte kan ha fler dimensioner.

Den fråga som den affärsetiska litteraturen har fokuserats kring är om aktiebolaget enbart bör

eftersträva att vara vinstmaximerande, eller om det har ett ytterligare ansvar av social karaktär,

vilket bör avspeglas i dess målsättning och således framgå explicit av aktiebolagets bolags-

ordning.72 Frågeställningen bottnar sålunda i diskussionen huruvida ett aktiebolag har bildats,

och finns till för, ägarnas, eller för de anställdas skull. Rimligast att anta är att aktiebolaget finns

till för bådas skull. Därmed behöver frågan revideras något och inriktas på vilket intresse som

bör väga tyngst. Två affärsetiska teoribildningar rörande frågan huruvida ett aktiebolag bör

eftersträva vinstmaximering, presenteras nedan i kap. 4.3. Ett affärsetiskt perspektiv på

vinstmaximering, reser även bl.a. frågan om vinstmaximering får ske på vad sätt som helst.

Frågan behandlas t.ex. i kap. 4.2 nedan. I kap. 4.4 presenteras, och analyseras, kopplingen mellan

vinstmaximering och samhällsideal. Kapitel 4 avslutas med ett avsnitt där övergripande slutsatser

dras (kap. 4.5).

4.2 Praktiskt viktiga frågor ur affärsetisk synpunkt i samband med vinstmaximering

Om vi antar att ett aktiebolag har avgjort att vinstmaximering skall eftersträvas, aktualiseras ett

flertal praktiskt viktiga frågor som aktiebolagets företrädare behöver ta ställning till. Exempel på

sådana frågor är följande. Får vinstmaximeringen ske på vad sätt som helst? Bör t.ex. även

moraliskt tvivelaktiga affärer genomföras så länge de har potential att generera en god vinst?

Moral är ett begrepp som, i vardagsspråket, ges en liknande betydelse som begreppet etik.

Begreppen har ursprungligen samma innebörd och betyder sed, sedvänja. Inom nutida

moralfilosofi, brukar begreppen emellertid skiljas åt. Begreppet moral betecknar handlingar och

ställningstaganden som aktualiseras i en praktisk kontext, medan begreppet etik står för reflexion

                                                     
72 Se även kap. 2.3 ovan.
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över det moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena och således aktualiseras i en

teoretisk kontext. Sålunda talar man om moraliska handlingar och etiska teorier.73 En ytterligare

fråga, som aktualiseras i samband med vinstmaximering, är med vilken tidsaspekt vinst-

maximeringen skall drivas. Skall aktiebolaget sträva efter att maximera aktieägarnas förmögen-

heter på ”kort sikt”, eller är det en ”uthållig” och ”säker” vinstmaximering som skall efter-

strävas? En fördel med att välja den kortare tidsaspekten är att aktieägarna tidigare, och därmed

på ett påtagligare sätt, ser ett positivt ekonomiskt utslag av sina investeringar. En fördel med att

istället välja det längre tidsperspektivet, är att det ger företaget uthållighet, vilket i förlängningen

kommer aktieägarna till godo. En affär som kan synas gynnsam på kort sikt, kan minska vinsten

i ett längre perspektiv, vilket i synnerhet gäller om affären är gjord i ”gråzonen” mellan

”renhåriga” och moraliskt tvivelaktiga affärer.

Hur ett aktiebolags företrädare de facto ställer sig till dessa frågor, är inte möjligt att ge ett generellt

svar på. Denna slutsats gäller i synnerhet frågan utifrån vilken tidsaspekt vinstmaximeringen skall

drivas. Vad beträffar frågan om även moraliskt tvivelaktiga affärer bör genomföras, torde dock

de flesta aktiebolags företrädare framhålla, till såväl interna som externa intressenter, att de

endast är intresserade av att genomföra moraliskt försvarbara affärer. Å andra sidan torde de

samtidigt vara intresserade av samtliga potentiella vinstaffärer. Därmed minskar incitamenten att

upprätthålla den förstnämnda policyn, varför det kan råda diskrepans mellan de båda

målsättningarna. Aktiebolagets företrädare försöker således, förenklat uttryckt, att ”sitta på två

stolar” samtidigt. Eftersom aktiebolaget därmed inte intar en klar position och utformar en

tydlig affärspolicy agerar det, enligt min mening, på en bräcklig affärsmässig grund. Min upp-

fattning är att detta är en olycklig, och tillika vansklig, situation. Aktiebolaget riskerar att ”falla

mitt emellan de båda stolarna”, vilket kan bli både affärsmässigt och ekonomiskt kostsamt. Om

så sker ifrågasätts aktiebolagets affärsmässighet och trovärdighet, varpå företaget förlorar

goodwill. Det ofördelaktiga rykte skapas är dessutom såväl ekonomiskt kostsamt som

tidskrävande att göra sig fri från (i den mån det över huvud är möjligt).

På grund av denna hotbild är det påfallande vanligt att aktiebolagets företrädare försöker undgå

ansvar genom att vägra att stå för sina handlanden. En strategi för att undgå ansvar är att

företrädarna levererar ”svävande” förklaringar till sina ageranden, som t.ex. att de på intet sätt

har övergivit aktiebolagets moraliska ståndpunkt, men att de onekligen har handlat olyckligt i en

enstaka situation. På militärt språk kallas denna förklaringsstrategi för ”frontförkortning bakåt”

och används för att undvika ordet ”reträtt”. Min invändning är att förklaringarnas bärighet

                                                     
73 Collste, Inledning till etiken, Studentlitteratur, Lund 1996, s. 12 f.
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tveklöst kan ifrågasättas. Enligt min mening, vore snarare en rakare förklaring och ett tydligare

ansvarstagande att föredra.

4.3 Affärsetiska teoribildningar om aktiebolagets vinstmaximeringssyfte

4.3.1 Milton Friedman

Amerikanen Milton Friedman presenterar en bestämd och kategorisk teori om vad som utgör

ett privat och kommersiellt inriktat aktiebolags mål. Kontentan av Friedmans teori sammanfattas

bäst med hans egna ord, ”The social responsibility of business, is to maximize its profits”.

Friedmans teorier bygger på Adam Smiths grundtankar. Företag är arter av privat egendom utan

statligt samband. Ett företag har ett, och endast ett, mål och det är att använda sina resurser så

effektivt och rationellt som möjligt, vilket motverkar kapitalförstöring och genererar maximal

vinst, vilken kommer företagets ägare till godo. Vinstmaximeringen får dock inte ske på vilka

villkor som helst. De yttersta restriktionerna uppställs i lag och utgör ”spelreglerna” för en liberal

marknadsekonomi med fri konkurrens. Lagen ger uttryck för de handlingssätt som samhället har

godkänt.74

Även om Friedmans tes kan synas kategorisk och ensidigt förespråka vinstmaximering, utesluter

den dock inte andra värden, som t.ex. att företaget skall vara socialt ansvarstagande. Friedman

deklarerar explicit att företag har att följa marknadsekonomins grundtankar. Därmed har företag

samma sociala ansvar som andra organisationer i en liberal marknadsekonomi. Ett företags

strategi kan dessutom innehålla en intern process om att vara socialt ansvarstagande i syfte att få

ut det bästa av företagets anställda för att därigenom uppnå maximal vinst. Ett socialt

ansvarstagande kan således bli ett medel för att uppnå maximal vinst. Etiska och socialt ansvars-

tagande överväganden kan också användas ”utåt” och vara förenliga med ett syfte om vinst-

maximering. Vinstmaximering resp. etiskt- och socialt ansvarstagande, utesluter således inte

kategoriskt varandra. Tvärtom finns flera exempel på hur etiska överväganden t.o.m. kan utgöra

företagets hela affärsidé och främja vinstmaximeringssyftet. Två dylika exempel är s.k. etiska

fonder, vilka bl.a. marknadsförs av företaget KPA, och företaget McDonald´s insamling till

förmån för barnsjukhus. Ett ytterligare exempel är ekologiskt framtagna livsmedelsprodukter.

                                                     
74 White, Business Ethics – a Philosophical Reader, Prentice Hall, New Jersey 1993, s. 162 ff.
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Problem tillstöter dock när värdena inte är förenliga. Detta dilemma uppkommer när vinst-

maximeringstanken står i strid med andra överväganden, som exempelvis att endast moraliskt

försvarbara affärer skall genomföras. Företaget tvingas då välja vilken grundtanke som skall väga

tyngst; en ekonomiskt gynnsam affär som maximerar vinsten, eller ett moraliskt försvarbart

handlande. Att ett val de facto inte alltid sker av bolagets företrädare, har berörts i kap. 4.2 ovan.

Friedman väljer i denna avvägningsfråga vinstmaximering. Min invändning är då att det etiska

handlande som företaget utgivit sig för att förespråka, inte bygger på ett genuint intresse från

företagets sida. Företaget är helt enkelt inte berett att betala priset. Detta kan leda till en

vacklande värdegrund och intern osäkerhet om aktiebolagets policy bland företagets anställda.

Detta bör rimligen också få negativa konsekvenser externt gentemot exempelvis kunder,

leverantörer och kreditgivare. Jag har svårt att se hur ett aktiebolags företrädare kan inge ett

säkert intryck utåt, om de inte är säkra på var de står internt.

Friedmans idéer utgår från ett perspektiv som främst är ägnat att tjäna företagets aktieägare.

Dessa måste, som har nämnts ovan i exempelvis kap. 2.4.4, motiveras att riskera kapital som

annars exempelvis kan placeras till låg risk i exempelvis SSV. Motivationen sker genom att

aktiernas värde stiger, i kombination med att aktieägarna erhåller avkastning på sina placeringar i

form av utdelningar. Utdelningarna tas ur genererade vinster. Aktieägarperspektivet stöds av

amerikanen Kenneth E Goodpaster. Han menar att man, genom att göra en skillnad, eller

gradering, mellan ett aktiebolags olika intressenter, kommer fram till att aktieägarnas intressen

bör väga tyngst och därför skall tillvaratas. Aktiebolaget har förvisso ett ansvar gentemot sina

övriga intressegrupper, vilka han benämner ”stakeholders”, men det närmast knutna, och

starkaste, intresset har företagets aktieägare, ”stockholders”. En ytterligare skyldighet föreligger

således för aktiebolaget gentemot denna grupp, vilket legitimerar vinstmaximeringstanken.75

Milton Friedman talar, i likhet med mig, endast om vinstmaximering i allmänna termer. Således

anläggs inte något tidsperspektiv på hur vinstmaximering skall ske. Att något tidsperspektiv inte

förs in kan skapa osäkerhet, exempelvis till följd av att kortsiktiga vinstmaximeringsmål, som

tidigare har framhållits i exempelvis kap. 4.2, kan stå i konflikt med vad som är fördelaktigast på

lång sikt. Exempel kan anföras både på företag som har valt långsiktiga vinstmaximeringsmål,

och på företag som har valt det motsatta perspektivet. Ett synnerligen långsiktigt perspektiv

valdes t.ex. av företaget SAS när detta genomgick en omstrukturering från fraktföretag till

serviceföretag. Kortsiktiga perspektiv, å andra sidan, torde t.ex. vara vanliga i företag som

                                                     
75 White, a a, s. 205 ff.
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befinner sig i en prekär ekonomisk situation och som därmed är, eller kan komma att bli, i

behov av kapitaltillskott.

Frågan om vilket mål ett aktiebolag bör ha, kan även formuleras på följande sätt. ”Vad berättigar

ett privat aktiebolags existens”? I strikt ekonomiska termer är svaret entydigt. Bolaget är

existensberättigat så länge det bedriver en ekonomiskt bärande verksamhet. Denna slutsats har

även fastslagits i ABL, vilket e contrario framgår av den s.k. bristtäckningsregeln i 13 kap. 2 §

ABL. Där stadgas att om ett aktiebolag gör så stora förluster att dess egna kapital understiger

hälften av det registrerade aktiekapitalet, skall bolaget träda i likvidation om inte den kritiska

situationen förbättras inom en viss tidsutdräkt. Min uppfattning är dock ett företags existens-

berättigande inrymmer fler faktorer än sådana som kan mätas med ekonomiska mått. Lite

tillspetsat, och dramatiskt uttryckt, kan sägas att om vi utgick från att endast vinst är av värde

skulle vi få ett hårt samhällsklimat som människor skulle ha svårt att leva i. I ett sådant samhälle

skulle företagens chefer snarare kunna karaktäriseras som ”vinstmaximerande robotar”, än som

arbetskamrater och medmänniskor.

4.3.2 Thomas Donaldson

Den sistnämnda invändningen i kap. 4.3.1 knyter an till den kritik som amerikanen Thomas

Donaldson riktar mot Milton Friedmans uppfattning om vad som utgör ett aktiebolags mål.

Donaldson förordar ett mer pluralistiskt synsätt och deklarerar att ett företags mål innehåller fler

dimensioner än blott och bart vinstmaximering. Företagens mål bygger på ett fiktivt, metafysiskt

kontrakt, dvs. ömsesidiga förväntningar, gentemot staten. Detta kontrakt ålägger företaget ett

ansvar med indirekta, moraliska skyldigheter. Grundtanken om ett dylikt kontrakt är ingalunda

ny, utan kan härledas ända tillbaka till Platons teorier om förhållandet mellan stat och individ,

vilket, enligt honom, berättigade statens existens.76

Just det faktum att Donaldsons teorier bygger på ett metafysiskt kontrakt, som därmed inte

empiriskt kan iakttas och granskas, betraktar jag som en uppenbar nackdel och brist hos hans

teorier. I vissa situationer kan det vara frestande för företag att vilja ta sig ur kontraktet för att

undgå ansvar. Företaget kan ta sig ur kontraktet genom att hävda att det inte kände till

kontraktets innehåll, dvs. statens förväntningar, eller att något sådant kontrakt alls existerade.

                                                     
76 White, a a, s. 167 ff.
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Donaldson menar att det perspektiv som Friedman förespråkar är alltför inskränkt, vilket

Donaldson slående betecknar ”etiskt tunnelseende”. Han anser att Friedman inte tar hänsyn till

hela bilden, utan fokuserar på en alltför entydig och enkel situation som bidrar till ett hårt och

radikalt samhällsklimat. Mot detta påpekande invänder Friedman att Donaldsons anmärkningar

inte är relevanta, utan faller utanför både företagets intresse och dess ansvar. Donaldsons

påpekanden hör istället, enligt Friedman, närmast hemma inom socialismen och skall verkställas

av staten, inte av privata företag. Flera verkliga exempel kan dock anföras som visar att företag

de facto har andra mål än blott och bart vinstmaximering. Ett sådant exempel är Johnson-

koncernen där Antonia Axelsson-Johnsson presenterar en social vision som inte utgör ett medel

för vinstmaximering.

Enligt Donaldson är det inte godtagbart att exempelvis introducera hälsovådliga produkter på

marknaden, även om dessa förvisso ökar företagens lönsamhet. Företaget har genom ett sådant

handlande misslyckats att leva upp till det sociala kontraktet. Friedman anför som motargument

att dylika produkter aldrig når marknaden, eftersom de vägras av slutanvändarna, dvs. främst

konsumenterna, och därmed aldrig kan bli vinstgivande. Marknadskrafterna reglerar således

standarden på produkterna. Genom detta exempel, kan påvisas att det synes finnas ett samband

mellan vilka ekonomiska ”spelregler” som förespråkas, marknadsekonomi kontra bland-

ekonomi, eller t.o.m. planekonomi, och vilket ansvar som företaget skall åläggas.

Donaldson kritiserar även Friedmans och Goodpasters entydiga inriktning mot aktieägarna,

eftersom även omvärlden ställer krav på företaget, vilket medför skyldigheter gentemot fler

intressenter än enbart aktieägarna.77 Donaldson har, enligt min mening, visst fog för denna

kritik. I synnerhet stora företag påverkar människor, ibland i samma, eller t.o.m. större, utsträck-

ning än staten. Donaldsons ståndpunkt kan dock även kritiseras, vilket görs, inte enbart av

Friedman och Goodpaster, utan även av amerikanerna Fred D Miller Jr. och John Ahrens. De

menar att Donaldsons tes ålägger företagen ett alltför omfattande ansvar. Företagen ses som

offentliga institutioner, snarare än som arter av privat egendom, vilket är en överdrivet extensiv

tolkning av företagets ansvar för sina mål. Även om staten utövar viss kontroll över företagen, är

den av begränsad omfattning. Staten skapar inte företagen och deras syften är av olika karaktär.78

                                                     
77 Se även kap. 3.2 ovan.
78 White, a a, s. 187 ff.
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4.4 Vinstmaximeringens samband med samhällsideal

4.4.1 Inledning

Att aktiebolag skall sträva efter att generera vinst är, som har framhållits i kap. 1.1, särskilt

framträdande i dagens ekonomi, där rationalitet, effektivitet och lönsamhet är ledord som

används frekvent. Slutligen skall därför vinstmaximeringstankens koppling till olika samhällsideal

diskuteras. De samhällsideal som behandlas är de som representeras av utilitarismen, amerikanen

Robert Nozick samt av amerikanen John Rawls.

Svaret på om ett aktiebolag bör ha vinstmaximering som mål blir beroende av vilka följder

vinstmaximeringen får för olika intressegrupper och vilka inskränkningar som kan accepteras för

att vinstmaximering fortfarande skall vara försvarbar. Uppfattningar i dessa frågor bygger på

vilket samhällsideal som förespråkas. Det finns därmed en koppling mellan den syn som före-

språkas beträffande ett aktiebolags mål, och det samhällsideal som förordas. Synen på

samhällsideal har i sin tur bl.a. sin utgångspunkt i vilken rättviseuppfattning man har. Begreppet

rättvisa återfinns både inom juridiken och inom etiken. En formell betydelse av rättvisa är att

”liknande fall behandlas likartat”.79 När begreppet rättvisa används inom juridiken betyder det

bl.a. att varje individ vid domstolsprövning skall behandlas likartat, oberoende av vederbörandes

sociala ställning, ras, kön osv.80 Inom etiken aktualiseras begreppet rättvisa när begränsade

resurser, som exempelvis ett aktiebolags vinster, skall fördelas. Etiken eftersträvar att finna svar

på om det finns några skillnader mellan individer som kan motivera att resurser fördelas olika

mellan dem.81 Om denna utgångspunkt tillämpas på vinstmaximeringstanken, kan således sägas

att etiken bl.a. söker finna svar på vilka faktorer som gör att vinstmaximering kan rättfärdigas

och uppfattas som rättvis.82

4.4.2 Utilitarismen

För att få en adekvat utgångspunkt till den fortsatta framställningen om utilitarismen, måste först

fastställas vad som, i denna uppsats, skall förstås med utilitarism. Härvid kan konstateras att

                                                     
79 Rawls, a a, s. 74 f.
80 Denna princip har kommit till uttryck i art. 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, EK. Denna konvention är inkorporerad i svensk rätt genom lag (1994:1219), EKI,
och gäller, sedan 1995, således som lag här i landet.
81 Jmf. diskussionen om individuell lönesättning. Se t.ex. Collste, a a, s. 51 ff.
82 Collste, a a, s. 50 f.
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utilitarismen inte är en entydig teoribildning. Tvärtom finns det flera former av utilitarism och

teoribildningen har pågått även under senare år. Därför är det vanskligt att tala om utilitarismen

som ett homogent och klart definierbart begrepp. Detta kapitel utgår från utilitarismen i den

klassiska strikta formen, såsom den har formulerats av Henry Sidgwick, Jeremy Bentham samt

av de utilitaristiska ekonomerna F. Y. Edgeworth och A. C. Pigou.

Den klassiska strikta formen av utilitarism har som huvudidé att ett samhälle är rättfärdigt, och

därmed rättvist, om dess institutioner har arrangerats så att största möjliga nettotillfredsställelse

erhålls när man summerar över alla individer som tillhör det.83 Nyttoprincipen, som är

fundamental för den klassiska strikta formen av utilitarism, innebär att samhället skall sträva efter

att uppfylla störst sammanlagd uppfyllelse av individernas önskningar.

Förhållandet mellan utilitarismens tankegångar och vinstmaximeringstanken kan förklaras enligt

följande. Om ett vinstmaximeringsperspektiv medför att nyttan ökar för det största antalet

individer i ett aktiebolag, eller att ”lidandet” minskar för denna grupp, är perspektivet legitimt att

ha som ledstjärna enligt utilitarismen. Oftast förhåller det sig emellertid så, att vinst-

maximeringen främst kommer aktiebolagets ägare till godo. Som har framförts ovan i kap. 3.3.1,

kan vinsten exempelvis ökas genom rationaliseringar i form av personalminskningar. I företag

med en begränsad grupp ägare är arbetstagarna oftast fler än ägarna. Nyttan och tillfreds-

ställelsen minskar därmed för den största gruppen, vilket gör vinstmaximeringen oförenlig med

utilitarismen. Denna följd är dock inte given i alla sammanhang. I framförallt publika aktiebolag

kan vinsten istället medföra att nyttan ökar för många småsparare, vilka är fler än de personer

som förlorar sina arbeten. Därmed är förfarandet istället fullt förenligt med utilitarismen. För att

öka vinsten kan det dock vara nödvändigt att arbetstagarna trivs. Nyttan ökar då för dessa, men

företagets vinster reduceras och framkommer först ev. i ett långsiktigt perspektiv. I ett kortsiktigt

perspektiv är därmed utilitarismen inte förenlig med vinstmaximeringstanken, men kan väl vara

det i ett långsiktigt perspektiv, då t.o.m. båda parter kan gynnas.84

Slutsatsen blir således att till följd av de stora skillnader som förekommer i olika aktiebolags

organisationsstrukturer, är det inte möjligt att i generella termer fastslå huruvida utilitarismen ger

stöd för vinstmaximering eller inte. Att använda utilitarismen som ensam ledstjärna när

vinstmaximeringstanken skall utvärderas innebär, förutom osäkra svar, t.ex. följande ytterligare

problem och osäkerhetsmoment. Hur skall nyttan mätas, kvalitativt eller kvantitativt? Är det

                                                     
83 Rawls, a a, s. 42.
84 Collste, a a, s. 30 ff.
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överhuvud möjligt att mäta en subjektiv känsloupplevelse som nyttotillfredsställelse? Om denna

fråga, mot förmodan, skulle besvaras jakande, riskerar inte mätningen att bli synnerligen

godtycklig?

Nytta är, enligt min mening, ingen ”storhet” som, utan komplikationer, kan identifieras och

mätas mellan olika individer. En nyttoenhet för en individ kan inte strikt jämföras med en

nyttoenhet för en annan. En ytterligare invändning är att all nytta inte är lika bra. Professor

Göran Skogh ställer, den något tillspetsade, frågan om det är bättre att vara en tillfredsställd

idiot, än att vara en otillfredsställd Sokrates?85 Ytterligare en svaghet är att utilitarismen är en s.k.

konsekvensetisk gren, dvs. att, för att bedöma huruvida vinstmaximeringstanken är rätt och god,

skall dess konsekvenser beaktas. Detta innebär ett uppenbart problem, nämligen att konsekvenser

inte med fullständig säkerhet kan förutses. Om konsekvenserna av vinstmaximering inte kan

förutses, kan man undra vilken ledning utilitarismen ger i frågan huruvida vinstmaximering bör

utgöra ett aktiebolags mål. Utilitarismen är således inte lämplig att använda för att avgöra ett

framtida handlande.

Avslutningsvis kan utilitarismen även kritiseras till följd av att den kan innebära ett ”majoritetens

förtryck av minoriteten”. Denna kritik förtjänar att närmare utvecklas. Inom utilitarismen är det,

som har nämnts ovan, den totala nettotillfredsställelsen när samtliga individer summeras som är

av värde. Detta innebär att ett fåtal individer får ”offras” om det medför att den totala nyttan

därigenom ökar. Enligt min mening är det dock sannolikt ingenting som säger att en större

grupp individer alltid har ett starkare grundat, och därmed mer legitimt, intresse än en mindre

grupp. Demokratier av svensk typ, bygger på idén om folkets suveräna makt att bestämma inom

nationen, vilket är en tradition som går tillbaka till Rousseaus filosofi.86 Grundprincipen har

fastslagits i Regeringsformen, RF, 1 kap. 1 § 1 st., som lyder ”All offentlig makt i Sverige utgår

från folket”. Utifrån folksuveränitetens princip kan man knappast legitimera att majoriteten

hindras att fatta de beslut som den finner önskvärda, men om majoriteten inte begränsas av andra

lagar än de som majoriteten själv har infört, så kan man, enligt min uppfattning, inte säga att

majoriteten längre är bunden av lagen. Den politiska makten kan då utnyttjas för att införa för-

delar för majoriteten på minoritetens bekostnad, varför utvecklingen kan gå mot ”majoritetens

despoti”.

                                                     
85 Skogh, Lane, a a, s. 134.
86 Skogh, Lane, a a, s. 132.
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4.4.3 Robert Nozick

Amerikanen Robert Nozicks grundtankar har flera likheter med Milton Friedmans tes om

vinstmaximering, vilken har presenterats ovan i kap 4.3.1. Båda har tilltro till marknads-

ekonomin, inom vilken vinstmaximering är en stark drivkraft. Skillnaden är att olika snäva

perspektiv studeras. Nozick menar att samhället reglerar sig självt vid maximal frihet, medan

Friedman fokuserar på företagen och marknaden med samma tes. Nozicks teorier ger litet, eller

t.o.m. inget, utrymme för fördelningspolitik. Företagen bör istället, enligt Nozick, själva få välja

sina egennyttiga mål med sina verksamheter. Så länge ”spelreglerna” för en marknadsekonomi

med fri konkurrens efterföljs, har alla samma utgångsläge och företaget har levt upp till det

sociala ansvar som rimligen kan åläggas det. Om företagets ansvar skulle utvidgas och vara av

annan karaktär, skulle dess frihet att formulera sina mål inskränkas, vilket är oförenligt med både

Nozicks teorier och med vinstmaximeringsperspektivet.87

4.4.4 John Rawls

Amerikanen John Rawls söker i sitt uppmärksammade verk ”En teori om rättvisa” från 1971,

svar på frågan vilka grundprinciper ett rättvist samhälle bör bygga på, när det gäller fördelning av

samhällets begränsade resurser. Rawls teorier vilar på ett fundament av två, inbördes ganska

olika, grundprinciper, vilka kan sammanfattas enligt följande. 1) Jämlikhet skall råda vid

tilldelningen av grundläggande friheter, rättigheter och skyldigheter. 2) Sociala och ekonomiska

ojämlikheter, i fråga om välstånd och auktoritet, är rättvisa endast om de ger kompenserande

förmåner åt samhällets minst gynnade medlemmar.88 Dessa två principer utesluter att en ojämlik

fördelning sker om den rättfärdigas med att någras umbäranden uppvägs av att det blir bättre

totalt sett. Varje individ äger således en okränkbarhet som inte ens samhällets väl får åsidosätta.

Rawls teorier utgör sålunda en reaktion mot utilitarismen, vilken har presenterats ovan i kap.

4.4.2.

Rawls teorier förhåller sig till vinstmaximeringstanken på följande sätt. Enligt Rawls är

strävandet efter vinstmaximering, som innebär ett ekonomiskt gynnande av aktieägarna,

försvarbart om det medför att samhällets svagaste gynnas. I övrigt skall, som ovan har framgått

av grundprincip 1, jämlikhet råda för alla individer, d.v.s. ingen individ skall gynnas på någon

                                                     
87 White, a a, s. 100 ff.
88 Rawls, a a, s. 35.
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annans bekostnad. Således gäller att företagen ges frihet i sin målformulering så länge denna inte

inskränker andras frihet. Om företaget eftersträvar maximal vinst, ökar chansen att företaget får

en gynnsam ekonomisk utveckling. Arbetstillfällen kan då erbjudas socialt utsatta personer och

staten får skatteintäkter från företaget och kan därigenom hjälpa samhällets sämst ställda. Vidare

kan företaget, för att generera maximal vinst, behöva motivera sina anställda, vilka enligt min

hypotes utgör de sämst ställda inom företaget, varigenom denna grupp gynnas. Som synes går

det ofta att förena vinstmaximering med socialt ansvarstagande. Lika ofta kan dock de båda

värdena stå i motsatsförhållande till varandra. Vinstmaximeringen medför då följder som

missgynnar samhällets svagaste. Som exempel kan anföras att företaget inte vill anställa en

handikappad person med motiveringen att en sådan anställning vore såväl olönsam som

ineffektiv.

Förhållandet mellan vinstmaximeringstanken och Rawls teorier kan också bedömas utifrån

användandet av de vinstmedel som genereras. Uppkomna vinster kan skänkas till utsatta

människor i tredje världen så att deras levnadsstandard förbättras.89 I realiteten är det emellertid

vanligast att uppkomna vinster delas av en mindre grupp människor, nämligen företagets

aktieägare. Denna grupp, som har råd att avsätta medel i förhoppning om förräntning, är i

allmänhet inte samhällets mest utsatta, för att uttrycka sig försiktigt. Rimligast att anta är därför

sammanfattningsvis att Rawls teorier, om företagets målsättning, förordar ett vidare perspektiv

än enbart vinstmaximering.90

4.5 Slutsatser

Min samlade bedömning av vad som bör utgöra ett aktiebolags mål ur ett affärsetiskt perspektiv,

är att ett aktiebolag bör ha målsättningar av mångfacetterad och skiftande natur och således inte

begränsa sig till ett mål om vinstmaximering. Vikten av en nyanserad och mångfacetterad

målsättning ställs på sin spets när en konfliktsituation, mellan vad som är ekonomiskt mest

fördelaktigt och mest fördelaktigt med hänsyn till andra faktorer, uppkommer. Till synes talar

detta ställningstagande för att Donaldsons teorier förespråkas. Enligt min mening behöver

emellertid så inte vara fallet, eftersom Donaldsons teorier, vilka förordar ett socialt

ansvarstagande, och Friedmans teorier, vilka förordar vinstmaximering, inte kategoriskt utesluter

varandra.

                                                     
89 Se även kap. 3.3.1 ovan.
90 White, a a, s. 89 ff.
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Mitt ställningstagande aktualiserar frågan om de flesta aktiebolags bolagsordningar bör

kompletteras med avseende på syftet med verksamheten, eftersom ett ”rakt” vinst-

maximeringssyfte, i flera fall, är problematiskt att upprätthålla. Svaret på denna fråga bör

sannolikt bli nekande. Vinstmaximering är en sund grund att utgå från vid affärsverksamhet,

varför de flesta aktiebolags bolagsordningar inte behöver ändras, men vinstmaximering bör inte

vara det allenarådande målet. Istället bör aktiebolagens fokus riktas mot ett helhetsperspektiv

varvid bolagen avgör var gränsen går för vilka konsekvenser som kan accepteras för att

vinstmaximering fortfarande skall vara försvarbart. Därmed förordas en pluralistisk värdegrund

som är förenlig med flera synsätt.

Kapitel V. Övergripande sammanfattning och slutsatser

Bestämmelser som rör syftet med ett aktiebolags verksamhet är av central betydelse för bolagets

verksamhet. Bestämmelserna anger de grundläggande förutsättningar som skall råda för den

verksamhet som kommer att bedrivas i bolaget. Aktiebolagets syfte framgår i lagtext av 12 kap. 1

§ 2 st. ABL samt av 44 § AF. I dessa lagrum stadgas att aktiebolagets syfte skall anses vara att

bereda vinst åt företagets aktieägare, om inte andra syften explicit har angivits i aktiebolagets

bolagsordning.

Aktiebolagets vinstsyfte synes inte ha samband med vare sig det aktiebolagsrättsliga eller det

företagsekonomiska vinstbegreppet. Vinstsyftet innebär istället att bolaget skall eftersträva att

öka aktieägarnas förmögenheter, vilket kan ske i ett kortsiktigt eller i ett långsiktigt perspektiv.

Aktieägarnas förmögenheter ökas dels genom att utdelningar erhålls, dels genom att värdet på

bolagsandelarna ökar. I den ekonomiska teorin har aktiebolagets syfte, såsom det är formulerat i

ABL, tolkats som att aktiebolaget primärt skall eftersträva vinstmaximering, dvs. att maximera

aktieägarnas förmögenheter. Detta är en tolkning som jag har utgått från i föreliggande uppsats,

när aktiebolagets vinstsyfte har behandlats ur ett rättsekonomiskt och affärsetiskt perspektiv.

Förarbetena till ABL berör inte frågan varför bolagets verksamhet primärt skall bedrivas i syfte att

bereda vinst åt aktieägarna. Detta skall emellertid inte tolkas som att grunder saknas för denna

utformning av aktiebolagsrätten. Tvärtom kan flera skäl anföras för att rättfärdiga att

aktiebolaget primärt skall eftersträva att öka aktieägarnas förmögenheter.  Vinstsyftet underlättar

kapitalbildning, det kompenserar investerare för de risker som de har tagit i och med sina
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investeringar och det ger bolagsorganen klara instruktioner om målet för aktiebolagets

verksamhet.

Ett aktiebolag bedriver inte sin verksamhet isolerat från sin omvärld. Istället bedrivs verk-

samheten genom kontakter med ett flertal olika intressenter. Exempel på dylika intressenter är

stat, leverantörer, aktieägare, företagsledning och anställda. Intressenterna bidrar på olika sätt till

aktiebolagets verksamhet och kräver i gengäld ersättningar från bolaget. Detta gör att de

påverkar, och påverkas av, aktiebolaget.

I framförallt större aktiebolag är det vanligt att ägande och kontroll separeras. Syftet med

separationen är att förena ägarnas förmåga att ge bolaget kapitaltillskott, med företagsledningens

skicklighet att driva bolaget. Aktiebolagets intressenter föredrar dock ofta att, i enlighet med

nyttomaximeringstanken, prioritera sina egna intressen, snarare än de intressen som represen-

teras av andra intressenter. När intressenternas krav inte är förenliga kan tydliga intressekonflikter

uppkomma. Dessa intressekonflikter ger väsentligt försämrade möjligheter att bedriva en

fruktsam verksamhet i bolaget. Exempel på problem som kan aktualiseras till följd av att aktie-

bolaget eftersträvar vinstmaximering, att individer nyttomaximerar och att ägande och kontroll

är separerade, är principal-agent-problemet och 1/N-problemet.

Det finns endast begränsade möjligheter att förebygga de problem som kan aktualiseras. Möjliga

strategier är att 1) öka kontrollen, och därigenom pressen, på företagsledningen och de anställda,

2) förena ägande och kontroll genom bonusåtgärder varigenom ägarnas och ledningens mål blir

gemensamma och 3) vända sig till marknaden, vilken erbjuder relationer som, vid problem, kan

brytas eller förändras.

Att bedöma huruvida ett aktiebolags syfte bör vara att maximera aktieägarnas förmögenheter, är

ingen okomplicerad uppgift. När aktieägarnas intressen inte är förenliga med de intressen som

representeras av bolagets övriga intressenter, innebär vinstmaximering inte bara att aktieägarnas

intressen gynnas, utan även att övriga intressenters intressen missgynnas. Aktiebolaget har sålunda,

genom att välja ”alternativ A”, samtidigt valt bort ”alternativ B”.

Vinstmaximering innebär alltså att aktieägarnas intressen avspeglas på aktiebolagets syfte och att

bolagets verksamhet primärt bedrivs i deras intressen. Frågan huruvida ett aktiebolags verk-

samhet bör bedrivas i en viss intressents intressen bör, enligt min mening, bedömas utifrån hur

viktigt intressentens bidrag är för bolagets verksamhet. Härvid kan konstateras att samtliga
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intressenters bidrag är av betydelse för aktiebolagets verksamhet, men att alla intressenters bidrag

sannolikt inte är lika viktiga. En gradering kan således göras av intressenternas betydelse för

aktiebolaget. Graderingen avgör i vilken utsträckning en viss intressents intressen bör tillvaratas

av aktiebolaget. Följande två bedömningsfaktorer kan användas vid graderingen, 1) hur viktigt

intressentens bidrag är för bolagets verksamhet och 2) hur starkt knuten intressenten är till

bolaget. Den sistnämnda faktorn förtjänar att förtydligas. Enligt min uppfattning kan man tala

om starka resp. svaga bindningar till aktiebolaget. Ju starkare och intimare bindning en intressent

har till bolaget, desto viktigare är det att vederbörandes intressen tillvaratas av aktiebolaget.

Min uppfattning är att aktiebolagets externa intressenter, dvs. stat, kommun, kreditgivare,

leverantörer och kunder, oftast har svagare bindningar till aktiebolaget, än vad bolagets interna

intressenter, dvs. aktieägare, företagsledning och anställda, har.91 De externa intressenternas

bidrag är förvisso väsentliga, inte minst för att aktiebolagets dagliga drift skall kunna löpa

friktionsfritt, men bidragen är inte av så avgörande betydelse att intressenternas intressen bör

avspeglas på aktiebolagets syfte, i synnerhet inte då detta sker på bekostnad av aktieägarnas

intressen. Slutsatsen kan konkretiseras genom ett exempel som utgår från aktiebolagets

leverantörer. Dessa har, i allmänhet, svaga bindningar till aktiebolaget. De är knutna till bolaget

genom relationer som, vid behov, relativt enkelt kan förändras eller brytas. Leverantörernas

bidrag är tveklöst väsentliga för aktiebolagets dagliga drift, men det är orimligt att hävda att

aktiebolagets verksamhet bör bedrivas i leverantörernas intressen, i synnerhet då detta sker på

aktieägarnas bekostnad. Som har framgått av kap. 2.4.6 ovan, har leverantörerna dessutom, till

skillnad från aktieägarna, fasta fordringar på aktiebolaget. Leverantörerna är därmed endast

intresserade av att få dessa tillgodosedda. Således bör deras intressen inte avspeglas på aktie-

bolagets syfte och bolagets verksamhet bör inte primärt bedrivas i deras intressen.

Det förda resonemanget innebär inte att graderingen av aktiebolagets intressenter är fullbordad.

Vad som har fastslagits, är blott att aktiebolagets externa intressenters intressen inte bör avspeglas

på bolagets syfte och att bolagets verksamhet inte primärt bör bedrivas i deras intressen. Återstår

då aktiebolagets interna intressenter. Aktiebolagets ägare, ledning och anställda har, i allmänhet,

starka bindningar till aktiebolaget. Eftersom samtliga tre intressenter är intimt knutna till bolaget,

måste graderingen avgöras utifrån bedömningsfaktor 1, dvs. hur viktiga intressenternas bidrag är

för aktiebolagets verksamhet.

                                                     
91 Se kap. 3.2 ovan.
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Aktieägarna spelar tveklöst en viktig roll för aktiebolaget. Genom deras kapitaltillskott vid

aktiebolagets grundande, möjliggörs att någon verksamhet över huvud kommer till stånd. Vidare

spelar aktieägarnas kontinuerliga kapitaltillskott en viktig roll för bolagets verksamhet, vilket inte

minst kommer till synes när bolaget befinner sig i en prekär ekonomisk situation. Slutligen är

aktieägarnas engagemang i bolagets angelägenheter av betydelse. Aktieägarna lägger, på bolags-

stämman, upp de övergripande riktlinjer som skall gälla för bolagets verksamhet. För att

aktieägarna skall vara villiga att erbjuda aktiebolaget kapitaltillskott, krävs att de erhåller kom-

pensationer. Om aktieägarna inte kompenseras, kommer deras vilja till kapitaltillskott sannolikt

att, om inte helt försvinna, så i alla fall avta markant. Aktieägarna har därmed ett legitimt intresse av

att deras intressen tillvaratas av aktiebolaget och att deras intressen framgår av bolagets syfte.

Företagsledningens och de anställdas bidrag är, även de, viktiga för aktiebolagets verksamhet.

Även om aktieägarnas bidrag möjliggör att bolaget kan grundas, är det företagsledningens och de

anställdas bidrag som gör att någon verksamhet kan fortsätta i bolaget. Företagsledningens och de

anställdas insatser kan även sägas vara en förutsättning för bolagets grundande, eftersom

aktieägarna sannolikt inte skulle vara intresserade av att grunda ett bolag som saknar för-

utsättningar för fortsatt verksamhet. Som har framgått av kap. 2.4.6 ovan, har dock aktiebolagets

ledning och anställda fasta fordringar på bolaget, medan aktieägarna endast maximalt ges rätt till

vad som är kvar när ledningen och de anställda har fått sitt. Aktiebolagets ledning och anställda

har därmed väsentligt säkrare positioner än företagets ägare, vilket understryks av att företags-

ledningens och de anställdas intressen tillvaratas både av kompletterande lagstiftning och av

olika organisationer. Därmed bör företagsledningens och de anställdas intressen inte framgå av

aktiebolagets syfte och bolagets verksamhet bör inte primärt bedrivas i deras intressen.

Som sammanfattning kan sägas att samtliga intressenters bidrag är viktiga för aktiebolagets

verksamhet. En gradering ger dock vid handen att endast aktieägarnas bidrag är av så avgörande

betydelse för aktiebolaget, att deras intressen bör avspeglas på bolagets syfte. Därmed behöver

de flesta aktiebolags bolagsordningar inte kompletteras med avseende på syftet med bolagets

verksamhet. Slutsatsen är således att vinstmaximering utgör en sund utgångspunkt för aktie-

bolagets verksamhet. Detta innebär dock inte att bolaget enbart bör ta hänsyn till aktieägarnas

intressen och därmed bortse helt från företagsledningens och de anställdas intressen. Tvärtom är

det av stor vikt att lyhördhet visas för dessa gruppers intressen. Detta kan ske genom att en

sammanvägning görs av aktieägarnas, företagsledningens och de anställdas intressen. Samman-

vägningen kan illustreras av nedanstående figur.
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        Aktieägare        Prioritering (x)       Företagsledning och anställda

Fall 1
Mål A                                     x

Mål B                    x

Mål C                                           x

Fall 2
Mål A x

Mål B     x

Mål C     x

Fall 3
Mål A x

Mål B   x

Mål C    x

Figur 5: Sammanvägning av intressen. Figuren är inspirerad av Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag:

med särskild inriktning på användning av förarbeten, Iustus Förlag, Uppsala 1997, s. 201.

Figuren visar att en sammanvägning bör ske av de tre intressenternas intressen. Samman-

vägningen aktualiseras vid samtliga delmål som ett aktiebolag kan ha med sin verksamhet. Fall 3

åskådliggör mitt ställningstagande. I fall 1 avspeglas aktieägarnas intressen i samtliga delmål som

aktiebolaget eftersträvar att uppnå och i fall 2 gäller motsvarande för företagsledningens och de

anställdas intressen. Att notera är, att aktieägarnas intressen har givits en marginell övervikt i

sammanvägningen, eftersom vinstmaximering utgör utgångspunkten och är det primära syftet med

bolagets verksamhet. Den främsta fördelen som uppnås vid en sammanvägning, är att riskerna

för konflikter i aktiebolaget reduceras, vilket ger bolaget stabilitet. En väl utförd sammanvägning

kan t.ex. ta sig uttryck i att aktieägarna ges en rimlig avkastning på sina aktieinnehav och att

aktiebolagets ledning och anställda ges en skälig lön, uppmuntran och en stimulerande arbets-

miljö.
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Kapitel VI. Källförteckning

6.1 Offentligt tryck

Prop. 1975:103

Prop. 1995/96:1

SOU 1971:15
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