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Sammanfattning 

 

Aktiebolaget är en mycket framgångsrik företagsform för storskaliga och riskfyllda projekt.           

En egenskap som anses betydelsefull för denna egenskap är aktiebolagets vinstsyfte. Idag            

finns aktiebolag som ekonomiskt och i fråga om politiskt inflytane kan mäta sig med stater.               

Detta innebär att de kan ha stor påveran exempelvis på människors tillgång till mänskliga              

rättigheter. I denna kontext uppmanas idag företag att ta ansvar utöver vad lagen kräver              

genom så kallat CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) Den här uppsatsen undersöker           

vinstsyftets inverkan på företagens möjlighet att ta hänsyn till andra så kallade            

intressentgrupper som påverkas av verksamheten och den svenska lagstiftarens inställning till           

detta. 

Aktiebolagslagstiftningen är, sedan en rad företagsskandaler främst inom        

finanssektorn, påverkad av så kallad bolagstyrningsforskning som ägnar sig åt att undersöka            

hur ett bolag bäst styrs för att inte drabbas av kriser, till exempel på grund av en operativ                  

ledning som berikar sig själv på företagets bekostnad eller har en annan riskbenägenhet än              

ägarkollektivet. Denna forsknings resultat tenderar att rekommendera stärkt        

aktieägarstyrning, det vill säga, att aktieägarna i större utsträckning ska kunna kontrollera            

ledningsorganens agerande och att dessa organ ska ha starkare incitament att agera i             

aktieägarnas bästa intresse. Det finns dock andra inriktningar inom         

bolagsstyrningsforskningen som hävdar att bolagen bör ta hänsyn till och främja andra            

intressentgrupper. Transaktionskostnadsteori och principal-agentteori styrker bilden av att        

starkt ägarstyrning är nödvändig för att investering i aktiebolag ska vara attraktiv. Detta             

innebär att bolaget måste drivas med ägarnas intresse som handlingsnorm. Detta intresse            

operationaliseras till ekonomisk vinst för aktieägaren. Inom bolagsstyrningsforskningen        

figurerar även teorier som går ut på att bolaget ska sträva efter att gynna andra grupper som                 

påverkas av bolaget, såsom arbetstagare, samhällen eller miljön. Argumenten för dessa           

teorier kan vara normativa men även gå ut på tanken att ett företag måste ha goda relationer                 

med övriga intressenter för att kunna vara lönsamt på lång sikt. Inom ramarna för denna typ                

av bolagsstyrning kan företagen ägna sig åt CSR. 
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Aktiebolagets vinstsyfte rättfärdigas ofta genom argumentet att ett värdeskapande         

näringsliv bidrar till samhällsnyttan och att vinstsyftet är nödvändigt för att företaget ska vara              

ekonomiskt framgångsrikt. Genom externalitetsteorin kan det dock påvisas hur även en           

ekonomiskt framgångsrik verksamhet kan vålla en samhällsskada när inte resurserna som           

utnyttjas i verksamheten betalas till sitt rätta pris eller med andra ord, när någon som lider en                 

skada av verksamheten inte blir kompenserad för sin skada. När sådan kompensation inte kan              

komma till stånd genom marknadsmekanismer på grund av transaktionskostnader kan          

lagstiftning vara den mest rationella lösningen. 

Den svenska lagstiftaren har i utformandet av aktiebolagslagen haft ett tydligt mål att             

stärka ägarstyrningen i aktiebolagen. Genom utformandet av så kallade företag med särskild            

vinstutelningsbegränsning framgår att lagstiftaren är medveten om att vinstsyftet kan medföra           

en risk för att bolaget försöker göra vinst på bekostnad av en intressentgrupp, till exempel               

patienter om företaget skulle vara ett vinstdrivande sjukhus. 

Uppsatsen finner att det är svårt för företagen att utföra CSR-arbete i en utsträckning              

som innebär att riskerna för till exempel människors tillgång till mänskliga rättigheter inte             

äventyras om dessa inte har ett marknadsvärde och att det därför krävs lagstiftning som              

hindrar detta. Uppsatsen finner även att den svenska lagstiftaren är medveten om detta             

förhållande. 
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Summary 

 

The limited liability company is a form of business associaton that has advantages that makes               

it attractive for large and risky business entreprises. One characteristic that is viewed as              

importand for this quality is that the business purpose is increased shareholder value. Today,              

limited liability companies exists that rival nation states on scale and political impact. As a               

consequence they can also exert influence over e.g. people’s access to human rights. Because              

of this, business corporations are called on to take responsibility to a larger extent than what                

is demanded by law. This is called CSR (Corporate Social Responsibility). This essay             

examines the business purpose’s impact on the possibility for the companies to consider the              

well being of other so called stakeholder groups that could be negatively affected by the               

actions of the corporations and what the Swedish legislature’s apprehension is in this regard. 

Corporate law is, due to a number of business scandals mainly in the financial sector,               

influenced by research in corporate governance, which concerns itself with analyzing how a             

company best is governed to avoid crisis due to e. g. operational managements with a               

self-serving agenda or a risk propensity not in accord with the shareholders’. The result of               

this research tends to ordinate increased control over the company for the shareholders, that              

is, that the shareholders’ possibilities to control the actions of the board of directors are               

enhanced and that the directors and executive chiefs should have stronger incentives to act on               

behalf of the shareholders’ interests. There are however other orientations within the field of              

corporate governance that claim that the companies should consider and promote other            

stakeholders. 

Transactional cost theory and agent theory reinforce the image of the fact that strong              

ownership management is necessary for investment in limited companies to be attractive.            

This means that the company must be driven by the owners' interest as an action standard.                

This interest is operationalized to financial profit for the shareholder. Within corporate            

governance research, there are also theories that the company aims to promote other groups              

affected by the company, such as workers, communities or the environment. The arguments             

found in these theories are sometimes normative but can also relate to the perception that a                

company must have good relationships with other stakeholders in order to be profitable in the               
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long run. Within the framework of this type of corporate governance strategy, companies can              

engage in CSR. 

The profit objective is often justified by the argument that a value-creating business             

community contributes to the benefit of society and that profitability is necessary for the              

company to be economically successful. However, through the theory of externality, it can be              

demonstrated how even a financially successful activity can cause social damage when not             

the resources used in the business are paid at its right price or in other words, when someone                  

who suffers a damage due to the business is not compensated for their injury. When such                

compensation can not be achieved through market mechanisms due to transaction costs,            

legislation can be the most rational solution. 

In the design of the Swedish Companies Act, the Swedish legislature has had a clear               

goal to strengthen ownership management in the limited liability companies. The design of             

so-called companies with a special profit distribution restriction shows that the legislator is             

aware that the profit objective can imply a risk that the company tries to make a profit at the                   

expense of a stakeholder group, for example, patients if the company would be a              

profit-making hospital. 

The findings of this essay is that it is difficult for companies to carry out CSR work to                  

an extent that risks such as human access to human rights are not compromised if these do                 

not have a market value. Legislation is therefore required to prevent this. The essay also finds                

that the Swedish legislature is aware of this condition. 
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1. Introduktionskapitel 

 

1.1. Bakgrund 

 

Idag utövas en inte obetydlig kontroll över människors tillgång till mänskliga rättigheter inte             

av stater utan av företag. Detta påstående kan illustreras genom statistik i tidskriften Fortune              

från 2015 där Walmart, om det hade varit ett land, sett till sitt BNP placerar sig mellan Norge                  

och Österrike. Stater är skyldiga att skydda människor från övergrepp från företag inom             1

ramarna för sin jurisdiktion, men det finns ingen skyldighet för hemländerna till företag som              

köper upp varor producerade utomlands att skydda exempelvis arbetarna i produktionslandet.          

  2

 

2013 rasade textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh med följden att över 1000 personer dog              

och cirka 2500 personer skadades. Bland annat H&M har uttalat löften om att arbeta för att                3

förbättra arbetsvillkoren för de anställda hos sina underleverantörer men enligt flera           

nyhetsmedier består allvarliga säkerhetsrisker trots löftet.   4

 

2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter dokumentet Vägledande principer för företag            

och mänskliga rättigheter och 2015 presenterade regeringen sin handlingsplan med anledning           

av detta. Respekt för mänskliga rättigheter anses även ingå i vad som på svenska översätts               5

till företags sociala ansvar, men som ofta förkortas CSR enligt den engelskspråkiga            

benämningen corporate social responsibility. Det finns ingen exakt definition av innebörden           

av CSR, men en relativt vedertagen uppfattning om vad företagens CSR-arbete består i är att               

detta utgörs av bolagets agerande av hänsyn till vissa samhällsintressen utöver vad lagen             

kräver. Vidare torde kunna påstås om CSR att fenomenet motiveras av något på skalan              6

mellan uppfattningen att företaget ska skapa värde genom att ta sociala hänsyn och             

1 Snyder, B (2015) 9 facts about Walmart that will surprise you. 
2 Mares, R (2006) Institutionalisation of corporate social responsibility, s. 5. 
3 Larsson Hultin, T (2015) H&M-fabriker är fortfarande dödsfällor. 
4 Ibid. 
5 Human Rights Council, A/HRC/17/31; Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, 
Regeringskansliet (2015) s. 3. 
6 Mares (2006) s. 1. 
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uppfattningen att det är en omöjlig situation att näringsverksamhet drivs utan hänsyn till dem              

som påverkas negativt av verksamheten.  7

 

Aktiebolaget kan, på grund av en rad egenskaper som gör det exceptionellt lämpligt för              

storskaliga och riskfyllda projekt, kallas för en bolagsform som förändrat världen.           8

Aktiebolaget är en kapitalassociation där syftet att skapa ekonomisk vinst till fördel för             

aktieägarna inte sällan uppfattas som en av associationsformens kärnegenskaper.         

Aktiebolagets grundproblem (2012) avslutas med en dystopisk bild av vad som skulle bli             

följden om aktiebolagen förväntades handla med andra intressen i beaktande än strävan att             

uppfylla vinstsyftet.  Detta är vad den här uppsatsen kommer att handla om.  9

 

1.2.  Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förutsättningarna för aktiebolag att avstå från              

att agera på ett sätt som kränker eller äventyrar någons mänskliga rättigheter. Detta kommer              

att genomföras genom en undersökning av betydelsen och nödvändigheten av vinstsyftet för            

aktiebolaget och vilka konsekvenser detta har för andra intressen som kan komma att             

påverkas av ett bolags agerande. Uppsatsen kommer att begränsas till det ovanstående och en              

närmare undersökning av mänskliga rättigheter och dess specifika roll i näringslivet kommer            

därmed inte att genomföras inom ramen för detta arbete. 

 

En relevant fråga är till exempel om aktiebolagets möjligheter att respektera mänskliga            

rättigheter varierar i förhållande till vems rättigheter eller intresse som står på spel. En              

närmare undersökning av detta hade kunnat resultera i mer påtagliga slutsatser om huruvida             

det nuvarande systemet är en riskfaktor för mänskliga rättigheter i produktionsländerna.           

Denna studie får lov att ses som en förstudie till en närmare undersökning av den typen av                 

frågor. 

 

7 Mallin, C (2013) Corporate Governance, s. 151; Ohlson, G (2012) Vikten av vinst, s. 86. 
8 Sandström, T (2015) Svensk aktiebolagsrätt, s. 15. 
9 Bergström, C, Samuelsson, P, Aktiebolagets Grundproblem (2012) s. 292-293. 
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Aktiebolag kan delas upp mellan privata respektive publika/noterade bolag. Denna uppsats           

avser behandla endast de senare.  Det institutionella ägandet kommer inte att behandlas.  10

  

Angående den svenska regleringen kommer uppsatsen att avgränsas till att undersöka den            

svenska lagstiftarens intresseavvägning inom ramen för den associationsrättsliga        

lagstiftningen. Regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter är av          

begränsat intresse för uppsatsen och kommer därför inte att diskuteras i detalj.  

 

1.3. Frågeställning 

 

Riskerar vinstsyftet att utgöra ett hinder för aktiebolag att ta hänsyn till mänskliga rättigheter? 

 

Vilken är den svenska lagstiftarens uppfattning om vinstsyftets betydelse för bolagets övriga 

intressenter? 

 

1.4. Perspektiv, teori och metod  

 

Uppsatsens frågeställning kommer att besvaras med hjälp av rättsekonomisk analys. Det           

rättsekonomiska perspektivet grundar sig på utilitaristisk världsåskådning där rätten ses som           

ett medel för att maximera den sammanlagda lyckan i samhället. Rättsekonomin betraktar            11

rättssystemet som ett medel för att uppnå en högre ekonomisk välfärd. Frågeställningen            12

angår en inneboende konflikt mellan olika intressenter inom det bolagsrättsliga systemet.           

Rättsekonomisk analys lämpar sig väl för att angripa frågor av sådant slag.   13

 

Den litteratur som används i undervisningen i aktiebolags- och associationsrätt på           

juristprogrammen vid svenska universitet förklarar aktiebolagets förutsättningar och därmed         

motiveringen till korresponderande delar av den associationsrättsliga lagstiftningen utifrån         

10 Sandström (2015) s. 59-61 
11 Venegas, B, Rättsekonomi, i Korling, F, Zamboni, M, Juridisk Metodlära (2014) s. 175-176.  
12 Ibid. s. 175. 
13 Ekelund, K, Stattin, D, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt (2016) s. 38. 
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rättsekonomiska teorier. I grova drag beskriver författarna utifrån dessa hur hinder för            14

ekonomisk effektivitet uppstår och visar sedan hur dessa problem kan undkommas genom            

lagstiftning. Aktiebolagets grundproblem, som är en av dessa volymer tillämpar tydligt ett            

rättsekonomiskt perspektiv i och med att bokens disposition utgår från de olika            

intressentkonflikter som uppstår i aktiebolagsrätten. Det är också med sådan argumentation           

som litteraturen bemöter frågor om företags sociala ansvar. Det bör därför vara lämpligt att              15

undersöka möjliga konsekvenser av författarnas slutsatser med samma verktyg som dessa           

använt sig av. 

De huvudsakliga rättsekonomiska teorierna som kommer att figurera i arbetet är  

● Transaktionskostnadsteori  

● Principal-Agentteori 

● Externalitetsteori 

 

1.5. Material 

 

Inom den rättsekonomiska analysen finns ingen strikt hierarkisk rättskällelära. Litteraturen          

tillmäts värde i förhållande till det erkännande som den belönats med. I förevarande arbete              16

kommer huvudsakligen de författare och teorier som redogörs för och hänvisas i den             

aktiebolagsrättslitteratur som tillämpas på de svenska juristprogrammen att användas.         

Ytterligare material som används består av doktrin som lästs på inrådan av jurister som              

arbetar med frågor om företags sociala ansvar, forskning på det aktuella området i form av               

avhandlingar, aktuella och ämnesrelevanta artiklar från juridiska tidskrifter, förarbeten till          

aktiebolagslagen och årsredovisningslagen samt bolagsstyrningslitteratur som hänvisas till i         

ovanstående material. 

 

14 Jfr. t.ex. Bergström & Samuelsson (2012) s.  38. 
15 Ibid. s. 292-293. 
16 Venegas (2013) s. 181. 
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1.6. Forskningsläge 

 

Betydelsen av aktiebolagets vinstsyfte är föremål för omfattande forskning. Betydande verk           

är exempelvis The Modern Corporation and Private Property (1932) av Adolph Bearle och             

Gardiner Means. I avhandlingen Vikten av Vinst (2012) av Göran Ohlsson dras slutsatsen att              

det torde vara riskabelt för företagsledningar att genomföra CSR-arbete som inte också kan             

anses sammanfalla med vinstsyftet. Lynn Stout finner i The Shareholder Value Myth (2012)             17

att bolagen skadar sig själva genom att ensidigt premiera vinstmaximering för aktieägarna då             

goda relationer till andra intressenter är en förutsättning för att bolaget ska bestå på längre               

sikt. I avhandlingen Institutionalisation of Corporate Social Responsibilities (2006) av Radu           

Mares vid Lunds Universitet ges intrycket att något slags institutionaliserad reglering av            

företags sociala ansvar anses nödvändig för att råda bot på situationen där multinationella             

företag har del i exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter. Den här uppsatsen avser             18

bidra med ett klargörande av en anledning till varför detta kan uppfattas som nödvändigt. 

1.7. Disposition 

 

Anledningen till att aktiebolagets vinstsyfte valts som studieobjekt för uppsatsen är att            

aktiebolaget besitter vissa egenskaper som är särskilt effektiva för att skapa en privat             

supermakt. Det är därför meningsfullt att inledningsvis ge läsaren en överblick över de             

huvudsakliga av dessa egenskaper. Följande denna presentation kommer aktiebolagets         

vinstsyfte att undersökas genom de teoretiska inriktningar som tillämpas inom          

bolagsstyrningsforskningen. Produkten av de föregående resonemangen kommer i avsnitten         

2.4.1. och 2.4.2 att belysas ur ett kritiskt perspektiv. I kapitel 3 undersöks den svenska               

lagstiftarens uppfattning om vinstsyftets betydelse i aktiebolaget. Uppsatsens avslutande         

kapitel kommer att bestå av en analys av undersökningens resultat samt forskningsfrågans            

svar formulerat i en slutsats. 

  

17 Ohlson, G, Vikten av Vinst (2012) s. 266 
18 Mares (2006) s, 18; Ibid. s. 155. 
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2. Aktiebolagets vinstsyfte och mänskliga rättigheter 

 

2.1. Aktiebolaget 

 

Det som skiljer associationsformen aktiebolag från andra svenska associationsformer är att           

det är en renodlad kapitalassociation och därmed inte beroende av identiteten hos någon             

fysisk person. Aktiebolaget är en fristående juridisk person som kan rättshandla och vara ett              19

ansvarsbärande subjekt utan att bolagets rättigheter och skyldigheter spiller över på de fysiska             

personer som är aktieägare eller verksamma i bolaget.   20

 

För ett aktiebolag krävs att en viss förmögenhetsmassa är oupplösligt knuten till bolaget i              

form av bundet aktiekapital. Det till bolaget bundna aktiekapitalet syftar, tillsammans med            21

andra borgenärsskyddsregler i Aktiebolagslagen (2005:551), till att rättfärdiga        

ansvarsfriheten. Aktiekapitalet är i sin tur uppdelat på en eller flera aktier som innehas av               22

fysiska personer. Aktieägarna har i egenskap av sådana inte rätt att fatta beslut om bolagets               23

löpande förvaltning eller företräda bolaget, alltså företa rättshandlingar i bolagets namn.           

Istället krävs att aktiebolaget ska ha en ledning i form av en styrelse.  
24

 

En viktig funktion för aktieägarnas ansvarsfrihet är att konstruktionen möjliggör för lovande            

entreprenöriella projekt att attrahera riskvilligt kapital och därmed kunna förverkligas.          

Genom ansvarsfriheten kan den som investerar vid investeringstillfället kontrollera exakt vad           

det är hen riskerar men behöver inte oroa sig för att i framtiden bli betalningsansvarig för                

skadestånd, skulder och annat som företaget kan komma att dra på sig. En aktieägare kan               25

när som helst dra sig ur bolaget genom att sälja sina aktier.  
26

 

19 Bergström & Samuelsson (2012) s. 49. 
20 Eklund & Stattin (2016) s. 68. 
21 Sandström (2015) s. 105. 
22 Bergström & Samuelsson (2012) s. 18. 
23 Sandström (2015) s. 105; Ekelund & Stattin (2016) s. 135. 
24 Bergström & Samuelsson (2012) s. 70. 
25 Eklund & Stattin (2016) s. 68. 
26 Prop. 2004/5:85, Ny aktiebolagslag, s. 196. 
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Man kan alltså säga att aktieägarna byter ut kontrollen över det satsade kapitalet mot dels               

ansvarsfrihet i förhållande till de skyldigheter som uppkommer hos bolaget, dels mot            

möjligheten att ta del av bolagets eventuella framtida vinst.  

 

2.2. Bolagsstyrning 

 

I förarbetena till den nuvarande aktiebolagslagen framgår det att lagstiftningsarbetet är starkt            

påverkat av bolagsstyrningsforskningen och att detta resulterat i uppfattningen att          

aktieägarnas inflytande i bolagen måste stärkas. Begreppet bolagsstyrning är en översättning           27

av den engelska termen corporate governance och används som en samlande benämning för             

den styrning av ett bolag som sker på nivån över företagsledningen. Bolagsstyrningsfrågan            28

har diskuterats med ökande intensitet sedan början av 1990-talet genom uppmärksammandet           

av en rad företagsskandaler. Den brännande frågan är hur man kan hindra de grupper som               29

har den exekutiva makten i ett bolag att utnyttja makten på ett skadligt sätt. 

 

Inom vetenskapsområdet för bolagsstyrning ryms ett antal teoretiska inriktningar. De teorier           30

som främst åberopas för att hävda nödvändigheten i att bolaget drivs med vinst till              

aktieägarnas nytta är principal-agentteori och transaktionskostnadsteori. Den grupp teorier         

som ifrågasätter detta och hävdar att bolaget ska ta andra intressen kallas intressentteori.             

Nedan redogörs för kärninnehållet i ovan nämnda teorier. Först skall något nämnas om             

teoriernas inbördes förhållanden. 

 

Principal-agentteorin och transaktionskostnadsteorin kan underordnas en paraplykategori,       

nämligen kontraktsteori. Man kan uttrycka det som att dessa teorier utgår ifrån att alla              31

mänskliga relationer går att formulera i termer av kontrakt oaktat om överenskommelserna är             

skrivna eller inte. Transaktionskostnadsteorin och principal-agentteorin har sitt ursprung i          32

finansiell teori och gör anspråk på att förklara dels 

27 Prop. 2004/5:85, Ny aktiebolagslag, s. 290. 
28 Blom, M, Kärreman, M, Svensson, C (2012) Bolagsstyrning, s. 8. 
29 Ibid. 

30 Mallin (2013) s. 16. 
31 Blom m.fl (2012) s. 15; Ibid, s. 20. 
32 Ibid, s. 15; Ibid, s. 21. 
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1.  varför verksamheter organiseras i stora företag trots de problem som sådan 

organisering är förknippad med, dels 

2. hur ett bolag kan styras effektivt trots att de som bär risken för kapitalinvesteringen 

överlåtit kontrollen över verksamheten i någon annans händer. 

Teorierna har i stora delar gemensamma drag och för läsaren kan det uppfattas som att de går                 

in i varandra. Detta beror delvis på att de uppfattar samma riskmoment: De ekonomiska              

effekter som är förknippade med informationsasymmetri i en kontraktsrelation. Av          33

utrymmesskäl kommer uppsatsen inte mer detaljerat kunna behandla dessa effekter.          

Huvudpoängerna är emellertid  

1. att den som är i ett informationsöverläge kan komma att dra fördel av detta på ett                

illojalt sätt (moral hazard) och 

2. att den kontraktspart som är i informationsunderläge kommer att kräva kompensation           

för risken att ingå avtal med någon som har större kunskap om avtalsföremålets             

egenskaper (adverse selection) vilket skapar en ineffektivitet.   34

Intressentteori kan förenklat förstås som kontraktsteoriernas stora antagonist. Den         35

huvudsakliga skillnaden mellan kontraktsteorierna och intressentteorin är att de förra sätter           

aktieägarnas intresse i egenskap av investerare i centrum medan intressentteorin menar att            

aktiebolaget ska gynna fler grupper som påverkas av dess agerande.   36

 

2.2.1. Principal-agentteori 

 

Principal-agentteorin kännetecknas av ett agentförhållande där den ena parten (principalen)          

delegerar en arbetsuppgift till den andra parten (agenten). Aktörerna utgörs av aktieägarna å             37

ena sidan och bolagets operativa ledning å den andra. 

 

33 Bergström & Samuelsson (2012) s. 28. 
34 Ibid. s. 29; Ibid. S. 33. 
35 Jensen, M (2001) Value Maximization, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function, s. 8. 
36 Mallin (2013) s. 20. 
37 Ibid. s. 17. 

14 



Agentrelationen kan vara behäftad med ett antal problem eftersom agenten skulle kunna            

utnyttja det delegerade handlingsutrymmet för att gynna sina egna intressen istället för att             

agera på det sätt som principalen tänkt eller på det sätt som bäst gynnar principalen. Vad                38

principalen eftersträvat med delegationen kan också drabbas negativt av att agenten och            

principalen har olika uppfattningar om vilka risker som är acceptabla i strävan efter att uppnå               

syftet. Slutligen kännetecknas teorin av problemet att det uppstår en informationsasymmetri           39

mellan principalen och agenten där principalen är i ett informationsunderläge i den meningen             

att principalen inte har lika mycket insyn som agenten i processen genom vilken uppdraget              

utförs. Kortfattat kan man säga att den intressekonflikt principal-agentteorin tar sikte på är             40

den där de som har investerat kapital i bolaget och har som sitt intresse att få maximal                 

avkastning på sin investering av praktiska skäl anställer en bolagsledning som inte har ett              

aktieägarintresse i bolaget, utan vars intresse ligger i exempelvis högt arvode och personlig             

prestige. Om bolaget är beroende av externa investerare för sin kapitalförsörjning uppstår ett             41

finansiellt hinder om inte agentproblemet kan lösas.   42

 

2.2.2. Transaktionskostnadsteori 

 

Transaktionskostnadsteorin riktar in sig på att svara på frågan när och i så fall varför det är                 

mer lönsamt att organisera en verksamhet i form av ett företag snarare än genom              

kontraktsserier. Inom transaktionskostnadsteorin kan man alltså se framför sig en binär           43

skala där kontrakt är den ena ytterligheten och företag den andra. Det är kostsamt att internt                44

organisera eller producera de komponenter som behövs för att driva en verksamhet. Men             

verksamheten kan nå en punkt där kostnaderna för marknadstransaktionerna (externa avtal)           

blir större än kostnaden för att själv kontrollera tillgången på en viss komponent som är               

nödvändig för verksamheten.  45

38 Mallin (2013) s. 17. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Blom m.fl. (2012) s. 23. 
42 Mallin (2013) s. 19. 
43 Mallin (2013) s. 19. 
44 Bergström & Samuelsson (2012) s. 39. 
45 Ibid. s. 40. 
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Det kan alltså uppstå ekonomiskt rationella anledningar till varför en verksamhet väljer att             

expandera och alltså röra sig på kontrakt-företag-skalan mot ytterligheten företag. Ju mer            

omfattande verksamhet desto större behov av delegering. Bolagsägare som tidigare haft           

fullständig insyn i en mindre verksamhet måste släppa ifrån sig en del av sin direkta kontroll                

för att kunna expandera utan att samtidigt tappa i effektivitet. För att kunna uppnå den fördel                

som kan vinnas genom ett mer avancerat samarbete måste alltså ägarna göra en viss              

uppoffring.   46

 

Hur kan bolagsägare då avsäga sig en del av kontrollen utan att behöva oroa sig för att den                  

som övertar denna utnyttjar den illojalt? Kan regler utformas som motverkar att den som              

frånsäger sig kontroll ställer så höga kompensationskrav för illojalitetsrisken att ingen är            

villig att vara part i överenskommelsen?  47

 

2.2.3. Intressentteori 

 

Intressentteorin är, vilket framgått tidigare (avsnitt 4.2.), en bolagsstyrningsteori som har den            

inställningen att ett bolag i sitt beslutsfattande måste ta hänsyn till fler intressenter än              

aktieägarna. Man kan alltså göra en uppdelning mellan aktieägarorienterad och          

intressentorienterad teori. Intressentgrupper som vanligen förekommer i sammanhanget är         48

exempelvis bolagets anställda, leverantörer, borgenärer, kunder och lokalsamhället. I         49

begreppets vidaste bemärkelse kan emellertid Intressenter förstås som alla grupper som på            

något sätt påverkar eller påverkas av ett bolag. Intressentorienterade bolagsstyrningsteorier          50

har olika ideologiska ursprung. Vissa är snarare normativa, andra ekonomiskt utilitaristiska.           51

Viss intressentteori som hävdar att bolag ska ta hänsyn till, och kanske till och med främja                

välfärden hos, andra grupper än de som är ägare till bolagets aktier är av etisk eller moralisk                 

karaktär. Etisk intressentorientering riktar bland annat in sig på företagens roll i samhället och              

46 Ibid. 
47 Ibid. s. 43. 
48 Mallin (2013) s. 69. 
49 Jensen (2001) s. 9. 
50 Ibid. not. 1. 
51 Mares (2006) s. 36. 
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hävdar att den makt som ackumuleras i ett företag bara är legitim om företaget också tar                

hänsyn till dem som påverkas av den makt som bolaget utövar.   52

 

Intressentteori skiljer sig från de aktieägarorienterade kontraktsteorierna på så sätt att medan            

de senare har sitt ursprung i ekonomisk teori baserar sig intressentteori dels i andra              

forskningsfält så som sociologi och beteendevetenskap men även i politiska åsiktsbildningar           

och särintressen hos regeringar eller själva medlemmarna i ett enskilt bolags ledningsorgan.            53

Det är dock värt att poängtera att vissa tillskyndare till aktieägarorienterade teorier snarare är              

motiverade av den moraliska uppfattningen att äganderätten legitimerar aktieägarna som          

primär intressent i bolaget än av den effektivitet som dessa teorier anser endast kan              

åstadkommas genom sådan bolagsstyrning. Motsvarande går det att placera teorier med           54

bolagets ekonomiska välfärd som sitt huvudsakliga mål eller som biprodukt i kategorin            

intressentteorier.   55

 

Den form av intressentteori som helt tar avstånd från att bolagets syfte är att främja               

aktieägarnas intressen avfärdas i regel av bolagsstyrningsforskningen som ett helt irrelevant           

alternativ till aktieägarorienterad teori. I nästföljande avsnitt behandlas skälen till detta           56

förhållande. 

 

2.3. Vinstsyftet 

 

2.3.1. Vinstsyftets roll som handlingsnorm för bolagsledningen 

 

Det är ett okontroversiellt antagande att de som har investerat i ett bolag har gjort detta med                 

förhoppningen att bolaget ska vara framgångsrikt. För att en verksamhet ska kunna vara             57

framgångsrik så är det nödvändigt att personerna som driver den vet vad det är man syftar till                 

52 Ibid. s. 91. 
53 Jensen (2001) s. 9. 
54 Mares (2006) s. 34. 
55 Ibid, s. 37; Jensen (2001) s. 12. 
56 Jensen (2001) s. 9. 
57 Ohlson (2012) s. 37. 
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att åstadkomma. En tydlig regel som talar om för bolagets operativa ledning vad det är de                58

ska sträva efter i egenskap av agenter till sin principal, för att använda agentmetaforen, kan               

göra det möjligt för aktieägarna att hålla ledningen ansvarig för sitt handlande i denna roll.               59

En sådan handlingsnorm gör det möjligt för aktieägarna att lämna över driften av bolaget till               

ledningsorganen trots att det inte är möjligt att förutse alla kommande beslutssituationer och             

föreskriva regler för var och en av dem.   60

 

Varför ska då denna handlingsnorm vara att bolaget ska göra vinst? Det korta svaret på frågan                

är att näringsverksamhet aldrig är framgångsrik om den inte är ekonomiskt framgångsrik.            61

Oavsett om man är av den uppfattningen  

1. att aktiebolaget som samhällsinstitution har sitt existensberättigande i att det bidrar till            

välståndet i samhället eller  

2. att aktiebolagsformen rätt och slätt är ett effektivt instrument för att skapa avkastning              

för enskilda som är aktieägare och att det i sig är tillräckligt för att legitimera det  

så kommer ingetdera subjektiva syftet att kunna infrias om inte det som investerats i              

verksamheten förvaltas på ett sådant sätt att produkten av förvaltningen har ett större värde än               

den ursprungliga investeringen. Intressentorienterad bolagsstyrning där ledningsorganen ska        62

främja välfärden för alla eller en stor grupp intressenter mer eller mindre godtyckligt förstås              

alltså dels som rent av organisatoriskt irrationellt eftersom det kommer hämma bolagets            

ekonomiska effektivitet, dels för att aktieägarna förblir oförsäkrade om att ledningen förvaltar            

deras investering på ett sätt som överensstämmer med intentionen med deras investering.   63

 

2.3.2. Residualrätten 

 

Vad som hittills har konstaterat är alltså att bolagets raison d'être är att det skapar ett                

mervärde. Vi ska nu undersöka betydelsen av vem som har rätten till det överskott              

58 Jensen (2001) s. 9. 
59 Mares (2006) s. 39. 
60 Ohlson (2012) s. 38. 
61 Jensen (2001) s. 9. 
62 Ibid. s. 14. 
63 Notera att dessa två skäl, enligt de premisser som presenterats ovan i texten, kan förstås som semantiskt 
identiska. Jag väljer av pedagogiska skäl att formulera det dels ur ett rent ekonomiskt perspektiv, dels ur 
aktieägarnas perspektiv. 
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(residualen) som skapas i bolaget. En förklaringsmodell är att de som investerat kapital i              64

bolaget genom att förvärva dess aktier endast har ett ekonomiskt intresse i bolaget och därför               

är den grupp som bäst kommer att bevaka bolagets ekonomiska intressen. De har alltså ett               65

intresse av att deras ekonomiska investering inte går om intet. Detta kan förstås som att               

utökandet av bolagets syfte, så att det förutom att generera vinst också ska tillse att vinsten är                 

till nytta för aktieägarna, ökar aktieägarnas incitament att övervaka och utöva kontroll över             

bolagsstyrningen. Detta resonemang kan förstås som en omskrivning av den uppfattningen att            

ingen skulle vara intresserad av att ge sig in som kapitalinvesterare om det inte fanns en                

tillräckligt god möjlighet att tjäna på det – det är själva anledningen till att aktiebolagsformen               

uppstått.  66

 

2.4. Två normativa problem och befintliga lösningsförslag 

 

2.4.1. Investeringar på kort respektive lång sikt 

 

Det är svårt att komma ifrån att dessa förklaringar har sitt ursprung i en syn på aktiebolaget                 

som en privaträttslig institution som förutsätter aktieägarnas egennyttiga strävanden. Ens ett           

hypotetiskt scenario där ett aktiebolag drivs av rent altruistiska skäl tycks ytterst sällsynt i              

litteraturen.  

 

Detta betyder inte att det saknas kritik mot uppfattningen att ekonomisk nyttomaximering för             

aktieägarna som bolagets syfte är helt problemfritt. Mot bakgrund av det ovan påstådda             

faktumet att det enda sättet att rationellt bedriva näringsverksamhet är genom konsekvent            

hegemoni kan det ifrågasättas om "vinst", "maximera bolagets värde" eller "vinst till            

fördelning mellan aktieägarna" enkelt låter sig operationaliseras till effektiva         

handlingsnormer.   67

 

Lynn Stout konstaterar att det fram till slutet av 1980-talet var en allmänt hållen uppfattning               

64 Bergström & Samuelsson (2012) s. 43. 
65 Mares (2006) s. 35. 
66 Ohlson (2012) s. 44. 
67 Stout (2012) s. 64. 
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att aktiemarknaden fungerade perfekt och att det därför inte var möjligt för en bolagsledning              

att skada bolagets värde på lång sikt utan att detta skulle manifesteras i aktiens nuvärde på                

marknaden. Stout menar att det knappast går att hitta en ekonom under femtio som skulle               68

förfäkta detta påstående idag, samtidigt som uppfattningen kan liknas vid en zombie på så              

sätt att den är död men ändå på något sätt vid liv. Om det stämmer att en bolagsledning kan                   69

agera på ett sätt som för tillfället gynnar värdet på aktien men som på sikt skadar bolaget och                  

vice versa så innebär det att ledningen kan ha att välja mellan att gynna aktieägare som                

investerat i bolaget för att få en fördel på kort respektive lång sikt.   70

 

Michael Jensen hävdar att på frågan vilken handlingsnorm som en näringsverksamhet bör ha             

så skulle flertalet ekonomer svara långsiktig värdemaximering av bolaget. I Sverige såväl            71

som i flera andra jurisdiktioner finns det i gällande rätt regler innehållande handlingsnormer             

av det här slaget som bolagsledningar har att följa. Även om möjligheten finns för              72

aktieägare att bestrida ett handlande bolagsledningen med anledning av att man anser att den              

inte har handlat i linje med ett gällande vinstsyfte så är detta inte något som är vanligt                 

förekommande. En förklaring till detta är att rättstillämpningen inte anser sig vara rätt forum              

för att avgöra om en bolagsledning eftersträvat vinstsyftet på rätt sätt. I den engelskspråkiga              73

litteraturen kallas detta fenomen för business judgement rule, alltså att det är upp till de valda                

företagsledningarna att besluta om vilket tillvägagångssätt som är bäst för att uppnå det             

bestämda vinstsyftet.   74

 

Två viktiga följder som kan anses gå att utläsa av detta förhållande är för det första att det står                   

bolagsledningarna fritt ur ett juridiskt perspektiv att välja om man ska prioritera att             

ekonomiskt gynna ägare som investerat med ett långsiktigt eller kortsiktigt intresse i bolagets             

prestation och för det andra att frågan om huruvida långsiktiga eller kortsiktiga intressen ska              

premieras måste avgöras på en annan arena. Denna andra arena utgörs av marknaden. 

 

68 Ibid. s. 63-64. 
69 Ibid. s. 64-65. 
70 Ibid. s. 65. 
71 Jensen (2001) s. 8. 
72 Jfr. Aktiebolagsagen 3 kap 3 §; Mares (2006) s. 44. 
73 Ohlson (2012) s. 37. 
74 Mares (2006) s. 51. 
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Det framstår tydligt som att det rådande paradigmet föreskriver att det önskvärda är att              

bolagsledningarna har goda möjligheter att agera och också agerar på ett sätt som gynnar              

bolaget på lång sikt och därmed också den aktieägargrupp som ser sin investering som              

långsiktig. Jensen menar att det inte är möjligt för ett bolag att åstadkomma långsiktig              75

värdemaximering utan att också bibehålla ett visst stöd från andra intressenter än aktieägarna.            

Jensen föreslår med anledning av detta en kombination mellan aktieägar- och            76

intressentorienterad bolagsstyrning där värdemaximering accepteras samtidigt som       

bolagsledningen agerar med en uppfattning att ett negligerande av andra intressenter skadar            

bolaget. Efter att ha erkänt betydelsen för bolaget i att ta hänsyn till andra intressenter kan                77

bolaget åter utgå från värdemaximeringskriteriet i valet av hur nytta ska fördelas till             

intressentgrupper som inte är aktieägare. Strategin kallas för upplyst värdemaximeringsteori          78

eller upplyst intressentteori och har sitt praktiska innehåll gemensamt med konceptet CSR            

som berörts översiktligt i uppsatsens inledning. Jensen medger dock att en förutsättning för             79

att lyckas med en upplyst bolagsstyrning så måste bolaget vara framgångsrikt i att             

kommunicera den förväntade långsiktiga vinsten till investerarna. Även om marknaden har           

ett framåtsyftande perspektiv, förklarar Jensen, så finns risken att den inte förstår att reagera              

på ett långsiktigt värdeskapande förrän detta visar sig i reda pengar.  80

 

2.4.2. Externaliteter 

 

Som vi har sett så kan vinstsyftet rättfärdigas genom att värdeskapandet är till fördel för hela                

samhället. Vidare har vi i bolagsstyrningsteorin fått förklarat att utan ett tillräckligt            

hänsynstagande till aktieägarnas ekonomiska återbäring på sin investering så fallerar          

aktiebolaget i sitt syfte att attrahera riskvilligt kapital. Vad som kommer påstås i följande              

mening kommer därmed möjligtvis att uppfattas som paradoxalt. 

 

Ingen har någonsin försökt rättfärdiga aktiebolaget med mindre än att det tar hänsyn till              

75 Se t.ex. Bergström & Samuelsson (2012) s. 78. 
76 Jensen (2001) s. 9, Ibid. s. 16. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. s. 17. 
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aktieägarna i sista hand. 

 

Detta är uppenbarligen ett hypotetiskt påstående och att påståendet stämmer i hårda data är 

inte sannolikt. Därmed inte sagt att påståendet inte är relevant. Nedan citeras Milton 

Friedmans uppfattning om vilket samhällsansvar som rättmätligen kan utkrävas av ett bolag: 

 

"There is only one social responsibility of business – To use its resources and 

engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the 

rules of the game (...)"  81

 

På samma sätt försvarar Rolf Skog vinstsyftets ställning i aktiebolaget som okontroversiell.            

Det är självklart, menar Skog, att aktiebolaget inte ska uppfylla sitt vinstsyfte genom att ett               

brottsligt eller annars med lagen oförenligt förfarande. Uppfattningen lyder att det är genom             82

det politiska systemet som medborgarnas krav på hänsyn till olika intressen ska komma till              

uttryck med ett slutresultat som återspeglar väljarnas preferenser, och att detta inte är             

avvägningar som är lämpade att utspela sig i något styrelserum. Aktiebolaget får endast             83

drivas i enlighet med aktiebolagslagen samt övrig lagstiftning som syftar till att värna             

skyddsvärda intressen. Dessa sätter gränserna för hur bolaget får agera för att maximera sin              

vinst. 

 

Givet att detta system fungerar kan CSR-doktrinen anses överflödig i annat hänseende än             

som en frivillig strategi för att skapa vinst genom att göra sig populär mot bakgrund av att till                  

exempel en viss konsumentgrupp som företaget önskar attrahera premierar en viss intressent.           

Mot bakgrund av detta kan man förstå påståendet i avsnittets inledning som rimligt.              84

Aktieägarna kan endast göra anspråk på residualen efter att övriga intressenter har            

kompenserats i den utsträckning som samhället kräver. Näringsverksamheten kan då sägas           85

bidra till samhällsnyttan genom det mervärde som det skapar efter att det betalat det rätta               

81 Friedman, M, citerad i Mares (2006) s. 94, uppsatsförfattarens kursivering. 
82 Skog, R, Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen(2012); SvJT 2015, s. 17. 
83 Ibid. 
84 Persson Österman, P, Svernlöv, C, CSR i företagsbeskattning - ett associationsrättsligt perspektiv (2017); 
Skattenytt 2017, s. 96-97. 
85 Mallin (2013) s. 69. 
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priset för de resurser som det utnyttjat i sin produktion.  

 

Omvänt leder värdemaximering i ett bolag inte till maximering av samhällsnyttan när bolaget             

inte har betalat det rätta priset för de resurser som de utnyttjar i produktionen. Det vill säga att                  

parterna till ett kommersiellt avtal inte bär de fulla konsekvenserna av transaktionen. Ett             86

exempel är att en markägare upplåter sin mark till en fabriksägare och att fabriken orsakar en                

luftförorening som vållar en skada för de som bor i området. Ett annat exempel skulle kunna                

vara att en stor klädkedja har ett avtal med en textilfabrik om viss leverans av färdigsydda                

plagg till ett visst pris på en viss tid och att fabriken uppfyller sin prestation genom att låta                  

femtonåringar arbeta femtontimmarsdagar mot en mycket låg lön. Ett tredje exempel är att             87

ett oljebolag utnyttjar en oljefyndighet som kontrolleras av en part till en intern väpnad              

konflikt och där ersättningen möjliggör att det beväpnade våldet fortgår på ett sätt som              

drabbar civila.   88

 

Situationen när en tredje part bär negativa konsekvenser som inte ersätts av endera             

avtalskontrahenten benämndes ursprungligen av Arthur Pigou som externaliteter. Det är          89

också det begrepp som kommer att utnyttjas i detta arbete. Ronald Coase är upphovsperson              

till en berömd formulering av relationen mellan nyttomaximering och rättigheter. Förenklat           90

kan man säga att om två verksamheter existerar sida vid sida och den ena expanderar på ett                 

sätt som har en negativ inverkan på den andra (Coases exempel är en boskapssägare och en                

spannmålsodlare där boskapen vållar en skada på spannmålet) så sker en kompensation så att              

skadevållaren antingen betalar skadestånd till den drabbade eller så betalar den drabbade            

skadevållaren för att ordna sin verksamhet så att skadan inte uppstår. En förutsättning för att               91

systemet ska fungera i den verkliga världen är att båda parterna äger rättigheter.  

 

Det skulle kunna formuleras som att på en perfekt marknad (i.e. utan transaktionskostnader)             

är rättighetsfördelande lagstiftning överflödig. Marknaden kommer att se till att resursen           92

86 Jensen (2001) s. 11. 
87 Kärnstrand & Andersson Åkerblom (2016) s. 12; Ibid. S. 18. 
88 Björnsson, O (2017) Fuel for conflict, s. 17. 
89 Lai (2007) s.343. 
90 Ibid. S. 339. 
91 Lai (2007) s.350. 
92 Ibid s.341. 
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betalas till sitt rätta pris och extarnaliteter uppstår inte. På en imperfekt marknad, det vill säga                

på marknaden i den verkliga världen, uppstår externaliteter. Vad Friedman och Skog och             

övriga som är motståndare till CSR eller s.k. upplyst bolagsstyrning verkar hävda när de              

menar att näringslivet ska vinstmaximera inom ramarna för de regler som det demokratiska             

samhället medger är helt enkelt att det politiska samhället bär ansvaret för att reglera bort               

risken för externaliteter. Coase uttalade själv uppfattningen att vissa externaliteter är illa            

lämpade ens för kompensation genom skadestånd och att i sådana fall är särskild reglering det               

realistiska alternativet. Jensen, som förespråkar upplyst bolagsstyrning erkänner också         93

externalitetsproblemet och placerar ansvaret för att reglera bort dem på lagstiftaren.   94

 

Vad som utgör en externalitet är vidare beroende av subjektiva definitioner. I de olika              95

exempel som anförs i inledningen av avsnittet kan man givetvis anse att någon tredje part inte                

har drabbats av en externalitet för att deras liv eller lidande inte har ett värde.  

 

3.  Den svenska lagstiftarens syn på relationen mellan vinstsyftet 

och övriga intressenter 

 

I förarbetena till den nuvarande aktiebolagslagen framgår, som tidigare kommenterats, att           

lagstiftningsarbetet är starkt påverkat av bolagsstyrningsforskningen. I Propositionen Ny         

aktiebolagslag (prop. 2004/05:85) framgår en bibehållen konsensus med den uppfattning om           

ekonomisk egennytta som den betydelsefulla bevekelsegrunden för aktieägares investering         

som framkommer redan i förarbetena till 1895 års lag.   96

 

Regeringen uttrycker vidare att man ser mycket allvarligt på något som man uppfattar som en               

förtroendekris för näringslivet till följd av en rad så kallade företagsskandaler.           97

Förtroendekrisen består i stora drag i att allmänhetens tilltro till att börsbolagen styrs på ett               

93 Coase (1959) citerad i Lai (2007) s. 362-363. 
94 Jensen (2001) s. 16. 
95 Wai (2007) s. 346. 
96 Prop 2004/05:85 s. 290; Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 3 kap. 3 §, Lexino 
2017-10-27. 
97  Prop 2004/05:85 s. 290. 
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ansvarsfullt sätt har försvagats till följd delvis av ett ökat intresse från allmänheten på grund               

av ett ökat aktiesparande samt en kraftig börsnedgång som sammanfallit med avslöjanden om             

ersättningsystem till personer i bolagens ledningar vilka uppfattats som ansvarslösa eller           

stötande på annat vis. Regeringen hänvisar i propositionen till faran för en hämmad tillväxt              98

om inte allmänhetens förtroende för näringslivet återställs och den samhällsnytta som därmed            

skulle gå förlorad. Det initiativ till lösning på problemet som hänvisas i propositionen är              99

förtroendekommissionen. Lagstiftaren uttrycker alltså relativt tydligt att den skada som          100

man har för avsikt att åtgärda genom förtroendekommissionen är en skada på något som får               

anses kunna beskrivas som ett allmänintresse, det vill säga tillväxten. Medlet för att nå              101

detta resultat är att säkerställa att aktiespararna upplever att bolagen styrs på ett sätt som är i                 

linje med deras förväntningar - det vill säga på ett sätt som främjar deras ekonomiska intresse                

i bolaget.  

 

I den svenska lagstiftningen uttrycks aktiebolagets vinstsyfte indirekt genom         

aktiebolagslagens 3 kap 3 §. Paragrafen bestämmer att aktiebolagets syfte är att bereda vinst              

till fördelning mellan aktieägarna om inte annat anges i bolagsordningen. Angående           

vinstsyftet hänvisar propositionen (2004/05:85) till den då pågående utredningen som senare           

resulterade i så kallade aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB-bolag) som          

idag regleras i aktiebolagslagens kap. 32. I propositionen (2004/05:178) till införandet av            102

denna alternativa typ av aktiebolag framgår att det är tänkt att den ska kunna utnyttjas av                

privata välfärdsföretag, alltså företag som tar emot skattemedel för att utföra tjänster som             

tidigare traditionellt utförts i offentlig regi.   103

 

Skälen som anges till varför det traditionella aktiebolaget inte anses lämpligt för att bedriva              

ett sjukhus är att det föreligger en risk att man genom att tillåta vinstutdelande företag inom                

sjukvården bygger in drivkrafter för att skilja på patienter med olika behov. Vad man vill               104

åstadkomma genom SVB-bolagen är alltså en aktiebolagsform som är vinstskapande men där            

98 SOU 2004/05:47, Näringslivet och förtroendet, s. 15-16. 
99 Prop. 2004/05:85, s. 204. 
100 Ibid. s. 290. 
101 Ibid. s. 204. 
102 Ibid. s. 219. 
103 Prop 2004/05:178. Aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning. 
104 Prop 2004/05:178, s. 19. 
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det upparbetade överskottet återinvesteras i bolaget för att gynna andra intressenter. I            

propositionen (2004/05:178) uttrycks vidare att SVB-bolag även kan utnyttjas på den övriga            

marknaden som ett slags bolag med en "garantistämpel" som kan attrahera konsumenter som             

vill ha en etisk medvetenhet i sin konsumtion.   105

 

Angående bolagets syfte i aktiebolagslagen anser regeringen i propositionen (2004/5:85) att           

det i sammanhanget finns anledning att nämna "den diskussion som pågår kring företagens             

sociala ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR)." Någon närmare förklaring till hur           106

regeringen definierar CSR återfinns inte, men kommentaren görs med anledning av           

internationaliseringen av näringslivet och det får antas att det som avses är bolagens ansvar              

där de är verksamma utanför Sverige. Regeringen understryker att man tillmäter dessa frågor             

största vikt men att reglering med anledning av detta inte är aktuell inom ramarna för den                

aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Hänvisning görs angående dessa frågor till propositionen         

Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (2002/03:122). I den propositionen           

återfinns ett avsnitt om näringslivets roll. Här uttrycks både en syn på näringslivet som en               

resurs för den globala utvecklingen och ett vidkännande av att det finns särskilda risker              

förknippade med handel med utvecklingsländer samt pågående arbeten och åtgärder          

angående dessa frågor. Inom ramen för denna uppsats finns det dock inte utrymme att              107

beröra detta närmare. 

 

En ändring av årsredovisningslagen (1995:1554) har nyligen trätt ikraft som ställer krav på             

vissa företag att rapportera om hållbarhet och mångfaldspolicy. Ändringen bygger visserligen           

på ett EU-direktiv men uppsatsförfattarens bedömning är att det ändå finns anledning att             

avslutningsvis undersöka skälen till ändringen. Direktivet syftar till att skapa en för företag             108

inom unionen standardiserad nivå av transparens för företagens sociala och miljörelaterade           

information. På så sätt menar man att man kan åstadkomma ökat förtroende hos investerare              109

105 Prop 2004/05:178, s. 21. 
106 Prop 2004/05:85, s. 219. 
107 Prop. 2002/03:122. Gemensamt ansvar:Sveriges politik för den globala utvecklingen, s. 55-56. 
108 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa 
stora företags och koncerners tillhandahållande av ickefinansiell information och upplysningar om 
mångfaldspolicy. 
109 Prop. 2015/16:193, Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, s. 38. 
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och konsumenter eftersom hållbarhetsrisker med verksamheten bättre kan analyseras.         110

Direktivet gäller företag eller koncerner av sådan storlek att de anses vara "företag av allmänt               

intresse" och avser dels frågor om bland annat mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och            

korruption dels mångfaldspolicy vad gäller sammansättningen av bolagets ledande organ.   111

 

I propositionen till genomförandet av direktivet, Företags rapportering om hållbarhet och           

mångfaldspolicy (2015/16:193), uttrycks att samhället har ett stort intresse av att företagens            

verksamhet ger en tillväxt som är hållbar på lång sikt, men att det i första hand vilar på                  

företagen att ha en vilja till detta. Regeringen vidhåller att det innebär affärsmässiga             112

fördelar i form av stärkt varumärke och förbättrad konkurrenskraft för företag som kan visa              

att det har ett gott hållbarhetsarbete. Denna uppfattning är även närvarande i regeringens             113

förklaring till varför man vill genomföra direktivet på ett sådant sätt att det i Sverige kommer                

att omfatta fler företag än vad som direktivet kräver. Regeringen poängterar att flera företag              

redan sett hållbarhetstransparensens fördelar för varumärke och renommé och arbetar          

frivilligt med detta av affärsmässiga anledningar. Bland andra Svenskt Näringsliv tvivlar           114

dock på att nyttan överstiger kostnaderna för företagen. Marknaden, det vill säga            115

konsumenter och investerare, anses spela en viktig roll i belöningen för hållbarhetsarbetet,            

och möjligtvis - motsatsivs – straffet för ett dåligt sådant. Varför kraven i fråga de facto ska                 116

ställas på vissa företag uttrycks dock inte vara för företagens egen skull utan för att de just                 

anses vara företag av allmänt intresse och att allmänheten ställer berättigade krav på att få               

information angående företagens ställning i de aktuella avseendena.  117

 

110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Prop. 2015/16:193, s. 36. 
113 Ibid. 
114 Ibid. s. 40-41. 
115 Ibid. 
116 Ibid. s. 41. 
117 Ibid. 
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4. Analys och slutsats 

 

4.1. Analys 

 

Näringsverksamhet förutsätter att denna kan bedrivas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Mot            

bakgrund av den teori som uppsatsen baserar sig på kan man påstå att värdeökning är ett                

intrinsiskt mål för all sådan verksamhet. Om inte en verksamhet genererar en slutprodukt som              

värderas högre än investeringen som krävts för att göra produktionen möjlig så kan man ur ett                

ekonomiskt perspektiv hävda att verksamheten är värdelös eller kontraproduktiv. På så sätt            

kan man argumentera för att ett bolag måste ha ett tydligt syfte att skapa vinst.  

 

För att bedriva storskalig näringsverksamhet har aktiebolaget visat sig vara synnerligen           

effektivt. Bolagsformen är attraktiv därför att det finns en lagstadgad ansvarsbegränsning för            

de fysiska personer som finansierar bolaget eller opererar å dess vägnar. Incitamentet för             

någon att investera i en verksamhet som de annars inte har något personligt intresse av förstås                

som möjligheten att få avkastning investeringen utan att ta en större risk än de investerade               

medlen. Om investerarna inte kan lita på att deras investeringar förvaltas i deras bästa intresse               

misslyckas aktiebolagsformen som finansieringsmodell.  

 

Mot bakgrund av uppfattningen att maximal effektivitet i en verksamhet uppnås när ett enda              

kriterium bestämmer huruvida man varit framgångsrik eller inte utgörs ett problem av            

situationen att olika aktieägare kan ha olika vinstintressen, det vill säga avkastning på kort              

eller lång sikt. Därför är det rimligt att ifrågasätta huruvida "vinst till fördelning mellan              

aktieägarna" i praktiken inte är att anse som en fullgod handlingsnorm.  

 

Långsiktiga investeringar tycks premieras både av den ekonomiska litteraturen och av den            

svenska lagstiftaren. Uppfattning tycks vidare vara att långsiktighet hör ihop med bolagens            

möjlighet att inom ramarna för vinstsyftet i större utsträckning ta hänsyn till andra             

intressenter. Anledningen till detta kan förstås som att sådana hänsyn skyddar bolagets            

anseende hos de intressentgrupper vars goda omdöme är en förutsättning för bolagets            

fortlevnad.  
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Om det finns intressentgrupper vars inställning till bolaget är likgiltigt för dess fortlevnad             

finns det ingen anledning för bolagen att tillfredsställa intresset hos denna grupp. På             

motsvarande sätt tycks det inte kunna anses rationellt för bolagens del att ta hänsyn till sådant                

som inte tillmäts ett värde av en intressentgrupp. Därför kan det inte förväntas att företagen               

inom ramarna för vinstsyftet frivilligt kommer att beakta mänskliga rättigheter i större            

utsträckning än vad som krävs för att tillfredsställa exempelvis konsumenter eller kreditorer.  

 

Om det är möjligt att skapa motsvarande renommé genom att kommunicera att bolaget tar              

sådana hänsyn på billigare vis än att genomföra åtgärderna i verkligheten så är det sannolikt               

att räkna med att bolagen kommer att utnyttja sådana lösningar. Om någonting tillmäts ett              

politiskt värde som överstiger dess marknadsvärde så är detta någonting som inte är lämpligt              

att handlas till marknadspris. Kommunicerar ett företag att det aktivt arbetar mot barnarbete             

och detta är tillräckligt för att få den presumerat hållbarhetsintresserade konsumenten att köpa             

företagets produkt samtidigt som barnarbete faktiskt förekommer i produktens         

produktionskedja så har barnets arbete inte betalats till sitt rätta pris. Om alla konsumenter              

hade all information om företagen och ratade de företag där det uppenbarar sig externatliteter              

i produktionskedjorna skulle externaliteterna därmed internaliseras och kunna handlas till sitt           

rätta pris.  

 

Detta förutsätter för det första att konsumenterna faktiskt värdesätter mänskliga rättigheter (är            

villiga att betala för dem). För det andra krävs att konsumenterna inte låter sig ledas av                

förskönande marknadsföring.  

 

Ändringen av årsredovisningslagen ställer visserligen krav på bolagen och signalerar en           

uppfattning att åtminstone stora aktiebolag måste tolerera sådana krav på grund av            

allmänhetens rätt till viss information. Samtidigt sätter den stor tilltro till att marknaden ska              

internalisera de sociala värden som riskerar att drabbas av en externalitet genom transaktioner             

i näringslivet. Uppsatsförfattarens uppfattning är att den rika världens konsumentkollektiv          

inte är lämpade att bestämma marknadsvärdet på mänskliga rättigheter för människor i            

produktionsländerna.  
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Åtgärderna för att stärka ägarstyrningen verkar snarare vara motiverad av faran för att             

tillväxten hämmas om förtroendet för bolagen långvarigt skadas än av uppfattningen att det             

ligger en moralisk orättvisa i att aktieägarna inte gynnas ekonomiskt i tillfredställande            

utsträckning. Vinstsyftet har emellertid enligt bolagsstyrningsforskningen en central roll för          

stärkt ägarstyrning. Samtidigt som lagstiftaren agerar för att främja förverkligandet av en            

handlingsnorm för bolagsledningarna som är gynnsam ur ett ägarperspektiv är man medveten            

om att vinstsyftet kan innebära nackdel eller skada. För verksamheter där det finns en              

intressentgrupp som inte får drabbas negativt av vinstsyftet inser man att det traditionella             

aktiebolaget inte är lämpligt. Man tycks inse att dessa bolag kan ha svårt att låta bli att                 

exploatera där tillfälle ges. 

 

4.2. Slutsats 

 

Mot bakgrund av vad undersökningen funnit är vinstsyftet i aktiebolaget förenat med en risk              

att mänskliga rättigheter kränks i den utsträckning som dessa varken skyddas genom            

tillräcklig lagstiftning eller tillmäts ett värde på marknaden. Den svenska lagstiftaren är            

medveten om detta. 
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