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Summary 
The Swedish Companies Act enacts that companies are operated with the 
purpose to generate profits for distribution to the shareholders. The nature of 
this profit purpose for companies is investigated in this thesis. Furthermore, 
the company purpose is discussed in relation to Swedish securities markets 
law. In this respect, the main issue discussed is whether the profit purpose can 
imply an obligation for the board of an offeree company to search for 
alternative offers. 
 
The legal situation is described based on the widely accepted sources of law. 
The basis is the Swedish Companies Act. The Swedish securities markets law 
is partly governed by self-regulation. Therefore, such regulation is 
considered. It should be noted that, since other sources of law describe the 
profit purpose only summarily, this thesis is mainly based on company law 
and securities markets law literature. The thesis is written in accordance with 
the conventional legal method. 
 
Chapter 3 Section 3 in the Swedish Companies Act enacts that Swedish 
companies’ operations are conducted with the purpose of generating profits. 
However, it is possible to alter the purpose in the articles of association. The 
most significant function of the profit purpose is that it binds the company 
bodies in their decision making through a profit maximization principle. This 
principle obligates the board to pursue maximization of the value of the 
shares, that is maximization of the value of the company’s equity capital. The 
most prominent restrictions with regard to this profit maximization principle 
is that also other legal norms must be complied with, even though a decision 
is not profit maximizing as a result. The board of a Swedish company is 
neither principally prohibited to consider external interests in its decision 
making. However, such interests may only be satisfied instrumentally, for 
instance, if reputational costs are avoided. 
 
The application of the profit purpose in takeover bid situations is not clear. 
From the perspective of securities markets law, the board of an offeree 
company can be obliged to search for alternative offers, if it is accordance 
with the interests of the shareholders. Due to the relation between general 
company law and securities markets law, the author of this thesis concludes 
that such obligation is not necessarily incompatible with the profit purpose. 
However, the profit purpose does not imply such an obligation. Since a public 
takeover bid is irrelevant for the offeree company as such, it could rather be 
construed as incompatible with the profit maximization principle for the 
board to engage in matters to facilitate the shareholders’ transfers of shares. 
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Sammanfattning 
I den svenska aktiebolagslagen stadgas att aktiebolag som utgångspunkt 
bedrivs i syfte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. I denna uppsats 
utreds innebörden detta vinstsyfte för att sedan diskuteras i en 
aktiemarknadsrättslig kontext. Huvudfrågan är i detta avseende om 
vinstsyftet kan medföra en skyldighet för styrelsen i ett noterat bolag vars 
aktier är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande att söka efter alternativa 
erbjudanden.  
 
Rättsläget beskrivs med utgångspunkt i de allmänt accepterade rättskällorna. 
Utgångspunkten är aktiebolagslagen. I den aktiemarknadsrättsliga delen 
beaktas även självreglering. Notabelt är att uppsatsen huvudsakligen utgår 
från doktrin, såväl aktiebolagsrättsligt som aktiemarknadsrättsligt. Detta 
beror på att andra rättskällor har litet att tillföra vad avser vinstsyftets 
innebörd. Uppsatsens metod kan beskrivas som rättsdogmatisk.  
 
Det stadgas i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen att svenska aktiebolag bedrivs i 
vinstsyfte. Syftet kan emellertid ändras genom föreskrift i bolagsordningen. 
Vinstsyftets viktigaste funktion är att binda bolagsorganen i deras 
beslutsfattande genom en vinstmaximeringsprincip. Principen innebär att 
styrelsen är skyldig att sträva efter att maximera värdet på bolagets aktier, det 
vill säga värdet på det egna kapitalet. De viktigaste begränsningarna av 
vinstmaximeringsprincipen är att även andra rättsliga normer måste 
efterlevas, även om detta innebär att ett visst beslut inte blir 
vinstmaximerande som följd. Styrelsen i ett svenskt aktiebolag är heller inte 
principiellt förhindrad att beakta externa intressen i beslutsfattandet. Dock ska 
tillgodoseende av sådana intressen motiveras av vinstmaximeringsprincipens 
egen logik, exempelvis genom att anseendekostnader undviks.  
 
Vinstsyftets betydelse i budsituationer är inte klarlagd. Enligt det 
tillkommande aktiemarknadsrättsliga regelverket kan styrelsen ha en 
skyldighet att söka alternativa erbjudanden, om det är i aktieägarnas intresse. 
I uppsatsen diskuteras om en sådan skyldighet följer av eller är förenlig med 
vinstsyftet som följer av aktiebolagsrätten. Mot bakgrund av relationen 
mellan aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten anser undertecknad att det 
inte nödvändigtvis är oförenligt med vinstsyftet att målbolaget söker 
alternativa erbjudanden enligt takeover-reglerna. Emellertid kan vinstsyftet 
inte ålägga styrelsen en sådan skyldighet på egen aktiebolagsrättslig grund. 
Eftersom ett offentligt uppköpserbjudande är bolaget ovidkommande är det 
snarare oförenligt med vinstmaximeringsprincipen att styrelsen ägnar sig åt 
att facilitera aktieägarnas aktieförsäljningar.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Vilka faktorer som påverkar handlingsutrymmet för beslutsfattandet i 
aktiebolag är en viktig fråga inom aktiebolagsrätten. Den är av praktisk 
betydelse för bolagsledningen i det enskilda fallet när olika affärsbeslut 
övervägs. Även aktieägarna har ett starkt intresse av att driften av bolaget sker 
enligt förutsebara kriterier. Eftersom aktiebolaget är den dominerande 
associationsformen för drift av affärsverksamhet är ämnet av intresse för 
näringslivet i stort.  
 
I förgrunden till beslutsfattande inom aktiebolaget står syftet med det aktuella 
bolagets verksamhet. Enligt 3 kap. 3 § i den svenska ABL är detta att ge vinst 
till fördelning mellan aktieägarna, om inte annat anges i bolagsordningen. I 
praktiken är det emellertid ovanligt att aktiebolag bedrivs i annat syfte än 
vinst. Redan innan förekomsten av aktiebolagsrättslig reglering, vid bildandet 
av de första bolagen, karaktäriserades aktiebolaget av dess vinstsyfte.1 För 
svenskt vidkommande nämns vinstsyftet som en självklar förutsättning så 
tidigt som i slutet av 1800-talet.2  
 
Likväl är vinstsyftet i ABL summariskt avhandlat i lagtext, förarbeten och 
praxis. Detta medför att det finns typsituationer i vilka vinstsyftets 
tillämpning inte framstår som klar. I denna uppsats tas offentliga 
uppköpserbjudanden på aktier i noterade bolag upp som en sådan situation. 
Motiveringen till detta är att i en sådan situation får aktieägarna ta ställning 
till den väsentliga frågan om de ska sälja sina aktier. Styrelsens insatser i en 
sådan situation kan vid första påseende antas vara av mindre betydelse. Men 
som visas i denna uppsats har styrelsen, genom dess förpliktelse att agera i 
aktieägarnas intresse, snarare en aktiv roll i uppköpsprocessen och har 
uttryckligen fått en aktiemarknadsrättlig befogenhet att söka alternativa 
erbjudanden för aktieägarna. Frågan är om den aktiebolagsrättsliga 
förpliktelsen att beslutsfattandet i aktiebolaget ska styras av vinstsyftet, rentav 
kan innebära att styrelsen är förpliktigad att ska söka alternativa erbjudanden 
för aktieägarna.  
 
Mot denna bakgrund redogörs i uppsatsen grundligt för vinstsyftet i ABL. En 
sådan redogörelse har även självständig betydelse, inte minst i förhållande till 

 
1 Bergström & Samuelsson (2015) s. 34. 
2 Prop. 1895:6 s. 117. 
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kritiken som lyfts med innebörden att ABL inte tar höjd för andra intressen 
än vinst. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med uppsatsen avses att undersöka vad det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet 
innebär och diskutera dess innebörd i en särskild aktiemarknadsrättslig 
kontext. Den allmänna regeln om vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL ger exempelvis 
inte vägledning för styrelsen i ett målbolag om aktieägarvärden bör 
eftersträvas genom att söka alternativa erbjudanden. Det specifika syftet med 
uppsatsen är således dels att utröna hur den för aktiebolaget centrala regeln 
om vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL ska förstås, dels att diskutera om regeln kan 
innebära en skyldighet för målbolagsstyrelsen att söka alternativa 
erbjudanden vid ett offentligt uppköpserbjudande.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande två frågeställningar att 
besvaras: 

• Vad innebär svenska aktiebolags vinstsyfte enligt i 3 kap. 3 § ABL, 
och hur ska det påverka styrelsens beslutsfattande i aktiebolag? 

• Kan detta vinstsyfte medföra en skyldighet för styrelsen i ett målbolag 
att söka alternativa erbjudanden i samband med ett offentligt 
uppköpserbjudande? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är skriven med ett aktiebolagsrättsligt och aktiemarknadsrättsligt 
perspektiv och fokuserar på aktiemarknadsbolag, i vilka ägandet och 
ledningen av verksamheten är separerade. I dessa bolag blir 
aktiemarknadsrättsliga aspekter viktiga eftersom sådana bolag, utöver ABL, 
lyder under det tillkommande aktiemarknadsrättsliga regelverket. Uppsatsen 
fokuserar vidare på de delar av aktiemarknadsrätten som rör 
målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden och dess 
möjligheter att söka alternativa erbjudanden. En heltäckande redogörelse för 
rättsläget görs således inte vad avser den aktiemarknadsrättsliga regleringen. 
Vinstsyftets innebörd redogörs dock för heltäckande i avsnitt 3. Andra frågor 
som relaterar till styrelsens handlingsutrymme behandlas dock inte.  
 
Vidare behandlar uppsatsen offentliga uppköpserbjudanden som lämnas 
”frivilligt” och inte så kallade budpliktsbud, där partsställningen i stort och 
budgivarens avsikter skapar andra förutsättningar än vid frivilliga bud. 
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Revisorer är ett bolagsorgan som i aktiebolagsrätten har en viktig roll vad 
avser vinstens fastställande och disposition. Revisorernas funktion och ansvar 
diskuteras dock inte i denna uppsats, som fokuserar på styrelsen. Ibland anges 
att förpliktelser gäller för såväl styrelsen som den verkställande direktören. 
Detta hindrar inte att det är just styrelsen som uppsatsen fokuserar på. 
 
Bestämmelsen i bolagsordningen om verksamhetsföremål är av betydelse för 
styrelsens handlingsutrymme. I denna uppsats avhandlas aspekter på 
verksamhetsföremålet enbart i den mån det är nödvändigt för att förstå 
verksamhetssyftet.  
 
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är en särskild typ av 
privat aktiebolag som regleras i 32 kap. ABL. I uppsatsen bortses helt från 
denna typ av aktiebolag. 
 
Lagrumshänvisningar i avsnitten 2 och 3 görs till ABL om inte annat anges.  
 

1.4 Metod  

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar 
förutsätts vetskap om innehållet i gällande rätt om vinstsyftet och vilka 
möjligheter en målbolagsstyrelse har att söka alternativa erbjudanden. Den 
större delen av uppsatsen utreder därför för rättsläget, de lege lata. Detta 
innebär att rättsläget beskrivs som det är.3 I syfte att öka uppsatsens 
transparens och förse läsaren med vidareläsningshänvisningar är 
beskrivningen av rättsläget försedd med fotnotshänvisningar. 
 
Beskrivningen av rättsläget utgår ifrån innehållet i de allmänt accepterade 
rättskällorna lagtext, praxis och förarbetsmaterial. Vinstsyftets innebörd, som 
utgör uppsatsens huvudämne, förklaras dock inte i någon vidare detalj i dessa 
rättskällor. Därför har svaret på frågeställningarna fått sökas i den 
aktiemarknadsrättsliga och aktiebolagsrättsliga doktrinen i stor omfattning. 
När det kommer till specifikt den aktiemarknadsrättsliga delen har även 
självreglering fått beaktas eftersom den har stort praktiskt genomslag och 
rättslig relevans. 
 
Vad gäller uppsatsens första frågeställning om den närmare innebörden av 
ABL:s vinstsyfte har undertecknad funnit att ett konkret svar erbjuds genom 
olika ställningstaganden och beskrivningar i doktrinen, låt vara att dessa inte 

 
3 Kleineman (2018) s. 36. 
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alltid korrelerar med varandra. Svaret på frågan presenteras således genom en 
samlad och omfattande redogörelse för rättskällornas innehåll.  
 
När det kommer till uppsatsens andra frågeställning om vinstsyftet kan 
medföra en skyldighet för en målbolagsstyrelse att söka alternativa 
erbjudanden har ett konkret svar i rättskällorna eller någon tydlig åsikt i 
doktrinen inte kunnat identifieras. För att besvara denna frågeställning har 
rättsläget tillämpats på den konkreta frågeställningen. Undertecknad har alltså 
presenterat en föreslagen applicering av vinstsyftet på det rättsliga problem 
som frågeställningen innebär. Även denna diskussion förs de lege lata. 
 
Uppsatsens metod enligt ovan kan beskrivas som rättsdogmatisk. Denna 
metods syfte beskrivs ofta som att rekonstruera en rättsregel eller kanske 
bättre, lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på 
detsamma. Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är vidare 
principerna för användandet av de allmänt accepterade rättskällorna. Detta 
innebär att svaren söks i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och juridisk 
doktrin.4 Den rättsdogmatiska metoden är central för den traditionella 
juridiska vetenskapen.5  
 
Som redan konstaterats har rättsläget avseende den aktiemarknadsrättsliga 
delen i avsnitt 4 till en stor del beaktat självreglering som takeover-reglerna 
och uttalanden från AMN. I ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv är detta 
givet. Emellertid innebär det att uppsatsens metod i detta avseende avviker 
från en viktig utgångspunkt för den rättsdogmatiska. Man kan därför beskriva 
det som att uppsatsen på denna punkt utgår från en metod som uppvisar stora 
likheter med den rättsdogmatiska, men där självreglering också har beaktats.  
  

1.5 Material 

Det material som ligger till grund för uppsatsen bestäms av dess ämne och 
metod. Sammantaget utgörs materialet av lagtext, rättspraxis, 
förarbetsuttalanden, juridisk doktrin samt självreglering på 
aktiemarknadsrättens område i form av takeover-reglerna och uttalanden från 
AMN.  
 
I avsnitt 2 och 3, där den aktiebolagsrättsliga bakgrunden och vinstsyftet 
redogörs för, är utgångspunkten ABL. Förarbetsmaterial förekommer i den 
mån det är förtydligande. Detta innebär dock att uttalanden från förarbeten i 

 
4 Kleineman (2018) s. 21.  
5 Lehrberg (2020) s. 31. 



 9 

begränsad omfattning förekommer. Detsamma gäller behandling av 
domstolspraxis eftersom det sakna en gedigen uppsättning rättsfall på 
området. 
 
Juridisk doktrin används flitigt i uppsatsen för att redogöra för rättsläget till 
stor del av anledningen att det är i sådana framställningar som vinstsyftet har 
behandlats. Undertecknad är medveten om att doktrinen traditionellt inte 
anses ha formell tyngd som rättskälla.6 Vid urvalet av doktrinen har därför 
förhållningssättet varit kritiskt och i uppsatsen belyses när det rör sig om 
subjektiva tolkningar. Ibland hänvisas till ”den härskande uppfattningen i 
doktrinen” eller liknande. Det ska kommenteras att det inte är säkert att en 
uppfattning i doktrinen motsvarar gällande rätt enbart för att många författare 
är ense. Urvalet av doktrin har dock gjorts mot bakgrund av respektive 
författares dignitet på området och hur väl motiverade åsikter som presenteras 
är.7 
 
Det är värt att särskilt nämna att Bergström och Samuelssons ”Aktiebolagets 
grundproblem” är av stor vikt för framställningen av vinstsyftet i avsnitt 3. 
Ytterligare har den allmänna aktiebolagsrättsliga litteraturen beaktats, 
exempelvis Skogs ”Rodhes Aktiebolagsrätt” och Sandströms ”Svensk 
aktiebolagsrätt”. Exempel på juridisk doktrin som används i uppsatsen som 
mer ingående avhandlar vinstsyftet är Arvidssons ”Aktieägaravtal: särskilt 
om besluts- och överlåtelsebindningar” och Åhmans ”Behörighet och 
befogenhet i aktiebolagsrätten”.  
 
I avsnitt 4 där den aktiemarknadsrättsliga regleringen beskrivs ligger, utöver 
doktrin, lagtext och förarbeten, självreglering och uttalanden från AMN till 
grund för redogörelsen. Detta motiveras av att, som framgår av avsnitt 4, 
dessa källor har en särskild betydelse på aktiemarknadsrätten område. 
Eftersom vinstsyftet delvis behandlas i aktiemarknadsrättslig kontext i 
Nyström och Sjömans ”Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens ansvar?” 
har denna artikel varit användbar. Stattins ”Takeover: om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt” och ”Takeover-
reglerna: en kommentar” av Nyström m.fl. har också till stor del legat till 
grund för redogörelsen i avsnitt 4.  
 

 
6 Lehrberg (2020) s. 205; Kleineman (2018) s. 28. 
7 Lehrberg (2020) s. 205 f.  
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1.6 Forskningsläge 

Vinstsyftet i ABL är som förklarat främst avhandlat i den aktiebolagsrättsliga 
doktrinen. Ett skäl till detta är att vinstsyftet är ganska summariskt beskrivet 
i övriga rättskällor. 
 
Intresset för vinstsyftet synes ha ökat på senare tid, av skäl som bara delvis 
har betydelse för denna uppsats. Istället beror det sannolikt på det ökade 
intresset för frågor om hållbar utveckling och debatten om ”corporate social 
responsibility”, i vilken åsikten görs gällande att vinstsyftet hämmar 
förutsättningarna för bolags samhälleliga ansvarstagande. Östberg har, bland 
annat i sitt bidrag till ”Vänbok till Anders Lagerstedt”, nyligen aktualiserat 
frågan i en beskrivning av några aspekter på vinstsyftet. Detsamma gäller 
Skog i artikeln ”Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen”. 
Forskningsläget karaktäriseras alltså i nuläget delvis av att vinstsyftet 
diskuteras i förhållande till hållbarhetsfrågor. Denna uppsats behandlar 
vinstsyftet även ur detta perspektiv, dock utifrån den mer allmänna frågan om 
vinstsyftets hänsyn till externa intressen. 
 
I den allmänna aktiebolagsrättsliga doktrinen, exempelvis Sandströms 
”Svensk aktiebolagsrätt”, Skogs ”Rodhes Aktiebolagsrätt” och Johanssons 
”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, behandlas vinstsyftet normalt i korta 
ordalag. Mer omfattande beskrivningar finns emellertid i bland annat 
Bergström och Samuelssons ”Aktiebolagets grundproblem”, Arvidssons 
”Aktieägaravtal: särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar” och Åhmans 
”Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten”.  
 
I ”Aktiebolagets grundproblem” presenterar Bergström och Samuelsson sin 
tolkning av vinstsyftet, vilken går ut på att styrelsen ska sträva efter att 
maximera värdet på bolagets egna kapital. Deras definition är förankrad i idén 
om aktiebolaget som kapitalassociation och associationsformens 
grundläggande funktion i att möjliggöra affärsverksamhet av större 
dimensioner genom att attrahera riskkapital. Det är denna föreslagna tolkning 
som har starkast ställning i doktrinen, men den är inte odisputerad. Den har 
kritiserats av exempelvis Sjöberg i ”Tvångsinlösen”. Men även när andra 
förslag presenteras brukar Bergström och Samuelssons beskrivning av 
vinstsyftet användas som utgångspunkt. Denna uppsats utgör därvidlag inget 
undantag.  
 
Det förekommer också att författare argumenterar de lege ferenda om 
vinstsyftets innebörd. Sådana bidrag till forskningsläget har dock 
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undertecknad lämnat därhän, eftersom syftet med uppsatsen är att utreda 
innebörden de lege lata. 
 
Forskning som fokuserar på huruvida vinstsyftet kan medföra en skyldighet 
för en målbolagsstyrelse att söka alternativa erbjudanden verkar saknas. 
Angränsande frågor diskuteras dock i den aktiemarknadsrättslig doktrinen, 
bland annat av Nyström och Sjöman i ”Aktieägarnas intresse, 
målbolagsstyrelsens ansvar?”. Där diskuteras frågan om en eventuell 
skyldighet får målbolagsstyrelsen att medge så kallad ”due diligence” ur ett 
såväl aktiemarknadsrättsligt som aktiebolagsrättsligt perspektiv. Författarna 
kommenterar då också vinstsyftets roll i budsituationer. Ytterligare 
kommentarer ges av Nyström m.fl. i ”Takeover-reglerna: en kommentar”. I 
övrigt är målbolagsstyrelsens ansvar i budsituationer en fråga som 
förekommer i den aktiemarknadsrättsliga doktrinen, bland annat i nämnt verk 
av Nyström m.fl. och i ”Bolagslednings plikter i aktiemarknadsbolag” av 
Stattin. För uppsatsen är forskningsläget avseende förhållandet mellan 
aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt intressent. Detta förhållande behandlas 
i nämnda verk, men även av Lindskog i ”I gränslandet mellan aktiebolagsrätt 
och börsrätt”. 
 
Denna uppsats bidrag till forskningen är först och främst en grundlig 
redogörelse för innebörden av vinstsyftet i ABL. Ytterligare bidrag är en 
diskussion om frågan om detta vinstsyftes betydelse för målbolagsstyrelsen 
vid ett offentligt uppköpserbjudande. Förhoppningen är att en ökad kunskap 
om vinstsyftet kan bidra till klarhet avseende målbolagsstyrelsens ansvar i 
budsituationer.  
 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds, i avsnitt 2, med en redogörelse för den aktiebolagsrättsliga 
bakgrunden. Vinstsyftet inordnas här kortfattat som en av aktiebolagets 
främsta kännetecken. Särskilt uppmärksammas också bolagsordningen 
eftersom vinstsyftet kan anses följa av densamma. Bolagsordningens relation 
till bolagsorganen beskrivs också i detta avsnitt, följt av allmänna 
redogörelser för verksamhetssyftet och verksamhetsföremålet.  
 
I avsnitt 3 ges en redogörelse för gällande rätt avseende vinstsyftet i 3 kap. 3 
§ ABL. Främst presenteras hur doktrinen ser på regeln, eftersom den 
behandlas så kortfattat i övriga rättskällor. I detta avsnitt besvaras uppsatsens 
första frågeställning. 
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I avsnitt 4 redogörs för aktiemarknadsrättsliga aspekter. Här framställs för 
uppsatsens andra frågeställning relevanta aktiemarknadsrättsliga regler samt 
diskuteras hur de förhåller sig till vinstsyftet i ABL. Fokus riktas därför mot 
några regler rörande offentliga uppköpserbjudanden och vad dessa innebär 
för målbolagsstyrelsens möjligheter att söka alternativa erbjudanden. 
 
I uppsatsens femte och sista avsnitt görs några avslutande reflektioner 
avseende huruvida vinstsyftet i ABL kan medföra en skyldighet för 
målbolagsstyrelsen att söka alternativa erbjudanden i samband med ett 
offentligt uppköpserbjudande. ABL:s vinstsyfte sätts i detta sammanhang 
också i relation till den beskrivna aktiemarknadsrättsliga regleringen. I detta 
avsnitt besvaras uppsatsens andra frågeställning.  
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2 Aktiebolagsrättslig bakgrund 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt redogörs för några allmänna aktiebolagsrättsliga 
utgångspunkter till uppsatsen. Inledningsvis förklaras att vinstsyftet är en av 
aktiebolagets karaktäriserande egenskaper. Ytterligare behandlas allmänna 
aspekter på bolagsordningen, verksamhetssyftet och verksamhetsföremålet.  
 

2.2 Aktiebolagets karaktäristika 

Begreppet aktiebolag definieras inte på ett vedertaget och entydigt sätt. Man 
kan först konstatera att ett aktiebolag utgör en av flera associationsformer. 
Bland de övriga återfinns ekonomisk förening, handelsbolag, 
kommanditbolag, enkelt bolag, ideell förening och trossamfund.8 Huruvida 
ett rättsförhållande utgör en association avgörs i sin tur av tre kriterier. Dessa 
är att organisationen bygger på en eller flera fysiska eller juridiska 
medlemmar, associationen ska vara grundad på en frivillig rättshandling och 
att uppgiften är att genom verksamhet främja ett bestämt syfte som är 
gemensamt för medlemmarna. Utöver detta är aktiebolaget ett bolag. 
Bolagsdefinitionen anses inrymma angivna associationskriterier med 
tillägget att medlemmarna är förpliktigade att på något sätt främja 
associationens ändamål.9 Emellertid är det inte klart huruvida det i svensk rätt 
finns något allmänt associations- eller bolagsbegrepp.10 
 
Det är emellertid långt ifrån tillfredsställande att enbart beskriva ett 
aktiebolag som en association och ett bolag. I modern tid tycks den vanligaste 
juridiska uppfattningen vara att ett aktiebolag är en rättslig fiktion.11 Med 
detta utgångsläge är det mer produktivt att studera aktiebolagets egenskaper 
än vad det faktiskt ”är”.12 
 
Man kan definiera aktiebolaget genom att ange dess i förhållande till andra 
svenska associationsformer särskiljande egenskaper. Huruvida en 
samverksam faktiskt utgör ett aktiebolag fordrar dock ingen djupare 

 
8 Bergström & Samuelsson (2015) s. 32. 
9 Se Johansson (2018a) s. 30 ff. för en mer utförlig diskussion om associationskriterierna. 
Se Nial & Hemström (2008) s. 41 ff. för motsvarande om bolagsdefinitionen. 
10 Bergström & Samuelsson (2015) s. 32 
11 Ett annat synsätt skulle kunna vara att aktiebolag får eget självständigt ”liv” när det 
bildas enligt gällande rätt. 
12 Eklund & Stattin (2016) s. 72 f. 
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diskussion eller jämförelse mellan associationsformer. Detta beror på att en 
aktiebolagsbildning förutsätter registrering hos Bolagsverket enligt 2 kap. 24 
§. 
 
I olika aktiebolagsrättsliga framställningar anges ibland ett stort antal 
egenskaper som karaktäriserande för aktiebolaget. Bland de vanligaste och 
viktigaste hör dock aktiens fria överlåtbarhet, aktieägarnas begränsade 
personliga ansvar för bolagets förpliktelser och just vinst som 
verksamhetssyfte.13  
 

2.3 Bolagsordningen 

Regeln i 3 kap. 3 § kan tolkas som att ett aktiebolags verksamhetssyfte alltid 
direkt eller indirekt framgår av bolagsordningen.14 För den övergripande 
förståelsen för verksamhetssyftets betydelse är det därför motiverat att under 
detta avsnitt allmänt beskriva några aspekter på bolagsordningen. Vidare är 
regeln om verksamhetssyftet i ABL placerat under dess tredje kapital där 
generella regler för just bolagsordningen finns samlade.  
 
Aktiebolag styrs av flertalet regelverk. Bland dessa utgör ABL det 
grundläggande. Därutöver tillkommer exempelvis aktiemarknadsrättslig 
reglering i form av lagstiftning som LUA och självreglering som Koden för 
börsnoterade bolag. Nämnda regeluppsättningar omfattar aktiebolag som 
sådana och säger inget om hur ett enskilt bolag ska bedrivas i förhållande till 
ett annat. Sådana aspekter regleras i stället i varje bolags individuella 
bolagsordning. För det enskilda aktiebolaget är således dess bolagsordning 
den viktigaste normkällan att förhålla sig till.15  
 
De allmänna reglerna om bolagsordningen finns i 3 kap. Relevanta 
bestämmelser återfinns dock även i andra delar av ABL, exempelvis i 7 kap. 
42 – 45 §§ där olika majoritetskrav för olika typer av ändringar av 
bolagsordningen fastslås.16 I 3 kap. 1 § fastslås de obligatoriska uppgifter som 
en bolagsordning åtminstone ska innehålla. Ett urval av dessa är bolagets 
företagsnamn, den ort där styrelsen ska ha sitt säte, aktiekapitalets storlek, 
antalet aktier och verksamhetsföremålet. 
 

 
13 Östberg (2020) s. 216; Bergström & Samuelsson (2015) s. 32 f.; Skog (2015) s. 14. 
14 Se avsnitt 3.3 för en diskussion kring vinstsyftets förankring i ABL respektive 
bolagsordningen. 
15 Eklund & Stattin (2016) s. 105; Stattin (2008a) s. 26.  
16 Se avsnitt 3.6.1 för vad som gäller avseende ändring av bolagsordningen som rör 
vinstsyftet. 
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Enligt 2 kap. 4 § 1 st. anses ett aktiebolag bildat när stiftelseurkunden 
undertecknats av samtliga stiftare. Vidare ska stiftelseurkunden enligt 2 kap. 
10 § innehålla en bolagsordning. Bolagsordningen är således en viktig 
komponent vid bolagsbildningen. Väsentliga skillnader mellan dessa 
dokument ska dock noteras. Stiftelseurkunden innehåller villkoren för 
bolagets bildande medan bolagsordningen ställer upp ramar och villkor för 
det bildade bolagets verksamhet.17  
 
Som konstaterats har bolagsordningen grundläggande betydelse även bortom 
bolagsbildningen. Vid beskrivningen brukar den liknas med ett avtal mellan 
aktieägarna och bolaget där det regleras vilka villkor som ska gälla för deras 
samverkan och bolagets verksamhet.18 Utformningen av dess innehåll 
begränsas dock av att bestämmelser i bolagsordningen inte får strida mot 
tvingande regler i ABL eller annan författning. Aktieägarna har således enbart 
möjlighet att ta ABL:s fakultativa regler i anspråk.19 Två exempel är 
röstdifferentiering enligt 4 kap. 5 § och just vinstsyftet enligt 3 kap. 3 §. 
 
Vad gäller minoritetsskyddsregler gäller i huvudsak att de genom 
bolagsordningsbestämmelser kan stärkas men inte försvagas.20 En lagregel 
som ger uttryck för detta finns i 7 kap. 40 § 2 st. 2 meningen. Där slås fast att 
bolagsordningen enbart får föreskriva längre gående villkor än de i paragrafen 
hänvisade majoritetsreglerna för giltigt beslut vid bolagsstämma i något av de 
uppräknade ärendena, exempelvis beslut om riktad nyemission.21 
 
Bortsett från att reglera bolagsorganen och deras inbördes förhållande kan 
bolagsordningen fungera som viktig informationskälla om bolaget för tredje 
man. Exempelvis är orten för styrelsens säte, enligt 10 kap. 1 § RB, av 
betydelse för den som avser att stämma bolaget. Ytterligare är föremålet för 
verksamheten normalt en omständighet av betydelse vid bedömningen av 
möjligheter till avkastning på en investering eller risker vid kreditgivning.22 
 

 
17 Prop. 2004/05:85 s. 227. 
18 Nerep, Samuelsson & Adestam 3 kap. 1 § ABL; Eklund & Stattin (2016) s. 105; Dotevall 
(2015) s. 167; Samuelsson & Bergström (2015) s. 160. Avtalsliknelsen har dock sina 
begränsningar, exempelvis har en bolagsordning egentligen inga parter. 
19 Dotevall (2015) s, 167; Nerep, Samuelsson & Adestam 3 kap. 1 § ABL; Sandström 
(2020) s. 31 och 82. 
20 Prop 1975:103 s. 254 f.; Johansson (2018a) s. 68 och 220; Johansson (2018b) s. 37; 
Sjöman (2008) s. 64. 
21 Det ska dock noteras att 7 kap. 40 § 2 st. 1 men. utgår från att det är tillåtet att i 
bolagsordningen göra avvikelser från ABL:s huvudregel om absolut majoritet i såväl 
uppgående som nedgående riktning. 
22 Åhman (1997) s. 655 f. 
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2.4 Bolagsorganens förhållande till 
bolagsordningen 

Bolagsordningens bestämmelser är bindande för samtliga bolagsorgan.23 
Nedan undersöks innebörden av detta närmare. Ytterligare kan överträdelse 
av bolagsordningen aktuella skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 3 §§.  
 
Att redogöra för den inbördes relationen mellan bolagsorganen är en 
omfattande uppgift som faller utanför intresseområdet för denna uppsats. 
Istället räcker det här att konstatera att ABL utgår från att relationen är 
hierarkisk. Bolagsstämman är det högst beslutande organet, medan styrelsen 
ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter.24 
 

2.4.1 Bolagsstämman 

Bolagsstämmans förhållande till bolagsordningen karaktäriseras först och 
främst av att dess kompetens att fatta beslut i frågor om bolagets 
angelägenheter begränsas.25 Om bolagsstämman önskar fatta beslut som är 
oförenliga med bolagsordningen är man som utgångspunkt hänvisad till att 
ändra den.26 Därför finns det anledning att i detta sammanhang allmänt 
undersöka förutsättningarna för ändring av bolagsordningen. 
 
Enligt 3 kap. 4 § är bolagsstämman det organ som kan fatta beslut om ändring 
av bolagsordningen. Denna kompetens faller inom bolagsstämman så kallade 
exklusiva kompetens och kan således inte delegeras till styrelsen eller någon 
annan.27 Därtill finns regler i 3 kap. 5 – 10 §§ som ska tillämpas vid ändring 
av bolagsordning. Dessa innebär bland annat att beslutet inte får verkställas 
innan registrering i aktiebolagsregistret skett och att panthavare i bolagets 
aktier skriftligen måste lämna samtycke för giltigt beslut om ändringar som 
innebär att avstämningsförbehåll tas bort. 
 
De särskilda majoritetskrav som gäller för giltigt stämmobeslut om 
bolagsordningsändring finns i 7 kap. 42 – 45 §§. Som utgångspunkt är, enligt 

 
23 Prop. 1975:103 s. 382; Eklund & Stattin (2016) s. 105; Johansson (2018b) s. 38; Åhman 
(1997) s. 656 f. Detta stöds även av 7 kap. 50 § som slår fast att bolagsstämmobeslut i strid 
med bolagsordningen är klanderbara. 
24 Bergström & Samuelsson (2015) s. 74.  
25 Skog (2020) s. 159; Johansson (2018b) s. 38. 
26 En i praktiken vanlig situation är att bolaget önskar besluta om en kapitalanskaffning 
genom nyemission av aktier på villkor som inte överensstämmer med bolagets högst tillåtna 
aktiekapital eller antal aktier. I en sådan situation ska emissionsförslaget enligt 13 kap. 5 § 
2 st. ange att emissionsbeslutet förutsätter bolagsordningsändring. 
27 Nerep, Samuelsson & Adestam 7 kap. 1 § ABL. 
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7 kap. 42 §, beslut om ändring giltigt om det har biträtts av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid bolagsstämman. Emellertid fastslår 7 kap. 43 – 45 §§ ännu 
strängare majoritetskrav för vissa typer av bolagsordningsändringsbeslut, 
exempelvis avseende rubbande av rättsförhållandet mellan aktierna. Det 
framgår vidare av 7 kap. 40 § 2 st. att det inte är möjligt att i bolagsordningen 
föreskriva ett mildare krav än de majoritetskrav som framgår av 7 kap. 42 – 
45 §§ för giltigt ändringsbeslut. Dessa särskilt stränga majoritetskrav fyller 
en viktig funktion som skydd för minoritetsaktieägare.28  
 
Det finns även situationer då bolagsstämman inte behöver ändra 
bolagsordningen för att fatta ett giltigt beslut som inte är förenligt med den.  
 
Det är en i huvudsak icke kodifierad, men vedertagen, princip att en 
aktiebolagsrättslig regel som är uppställd enbart till skydd för aktieägarna kan 
frångås om samtliga aktieägare samtycker därtill.29 Efter förkortningen av 
”samtliga aktieägares samtycke” benämns denna princip ofta SAS-principen. 
Det är värt att förtydliga att andra regler än sådana som enbart är uppställda 
till skydd för aktieägarna inte kan frångås med stöd av denna princip, 
exempelvis sådana till skydd för aktiebolagets bundna kapital.30 
 
En aspekt på SAS-principen är att den innefattar de situationer då regler kan 
frångås med enbart samtliga berörda aktieägares samtycke, exempelvis 
reglerna om kallelse till bolagsstämma.31 Arvidsson konstaterar att detta 
egentligen är principens innebörd, och att SAS-principen refererar till 
”samtliga aktieägare” av det praktiska skälet att det ofta krävs samtycke från 
samtliga aktieägare.32 SAS-principen innebär alltså att en enskild aktieägare 
kan samtycka till att eliminera sin aktiebolagsrättsliga rättighet ifråga om det 
beslut eller den åtgärd som samtycket refererar till.33 SAS-principens 
räckvidd uttrycks ofta som att samtycket är begränsat till att avse en viss 
konkret situation vid ett visst tillfälle.34 
 

 
28 Prop. 1997/98:99 s. 125 f.; Sandström (2020) s. 212; Skog (2020) s. 234 ff.; Johansson 
(2018a) s. 72 f.; Svernlöv (2016) s. 385. Svernlöv konstaterar att detta innebär att alla typer 
av bolagsordningsändringar, bortsett från sådana som faller under 3 kap. 6 §, givetvis kan 
göras med samtliga aktieägares samtycke. 
29 Exv. Skog (2020) s. 245; Sandström (2020) s. 20; Eklund & Stattin (2016) s. 106; 
Bergström & Samuelsson (2015) s. 63; Arvidsson (2010) s. 268; Sjöman (2008) s. 56. 
30 Sandström (2020) s. 20; Sjöman (2008) s 56. 
31 Prop. 1997/98:99 s. 235; Sjöman (2008) s. 56 f.; Nerep (2003) s. 343. 
32 Arvidsson (2010) s. 268. 
33 Prop. 2004/05:85 s. 603; Arvidsson (2010) s. 268. 
34 Eklund & Stattin (2016) s. 106; Arvidsson (2010) s. 269 Sjöman (2008) s. 57. Se dock 
Arvidsson (2010) s. 269 f. med hänvisningar för en diskussion om räckvidden. 
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Giltigt bolagsstämmobeslut i strid med bolagsordningsföreskrift kan alltså 
ske enligt SAS-principen.35 Som konstaterats kan sådana avvikelser enbart 
beslutas in casu. Avvikelse från bolagsordningen kan således inte ske i den 
mån den skulle kränkas med verkan för framtiden.36 En särskild fråga som 
ända har lyfts är huruvida ett med bolagsordningen oförenligt beslut kan fattas 
med den majoritet som krävs för att ändra bolagsordningen. Med hänvisning 
till NJA 1967 s. 313 är svaret med säkerhet nej i förhållande till beslut som 
får verkan över lång tid. Även framtida aktieägare ska alltså kunna förlita sig 
på att bolagsordningen efterföljs. Eftersom det i rättsfallet var fråga om beslut 
avseende en långtidsverkande åtgärd påpekar Johansson att det inte är säkert 
att det kan appliceras på mer tillfälliga brott mot bolagsordningen. Samtidigt 
klargörs att övervägande talar för att inte heller sådana beslut ska vara möjliga 
utan samtliga aktieägares samtycke.37 Rättsläget kan alltså sammanfattas som 
att beslut om avvikelse från bolagsordningsföreskrift enbart kan göras enligt 
SAS-principen, och i det enskilda fallet. Vidare är beslut som får effekt över 
lång tid i framtiden inte är tillåtna.38 
 

2.4.2 Styrelsen och den verkställande 
direktören 

Enligt 8 kap. 29 och 50 §§ är det obligatoriskt enbart för publika aktiebolag 
att ha en verkställande direktör. Det har redan tydliggjorts att såväl styrelsen 
som den verkställande direktören är bundna av bolagsordningen i deras 
förvaltning av bolaget. Detta följer även av 8 kap. 41 § 2 st. e contrario 
eftersom paragrafen fastslår att en ställföreträdare för bolaget inte får följa en 
anvisning från bolagsstämman eller något annat bolagsorgan om anvisningen 
inte gäller för att den strider mot bolagsordningen. Därutav följer att styrelsen 
eller den verkställande direktören inte heller själva får företa sådana 
åtgärder.39  
 
Ytterligare har det klargjorts att det enbart är bolagsstämman som kan ändra 
bolagsordningen och att denna kompetens inte är möjlig att delegera till andra 

 
35 Johanson (2018b) s. 38; Åhman (1997) s. 660. 
36 Åhman (1997) s. 660. 
37 Johansson (2018b) s. 38 med hänvisningar. Jfr. Johansson (2018a) s. 69 där det uttrycks 
att det i Sverige inte torde vara möjligt att för tillfället åsidosätta bolagsordningen med den 
majoritet som fordras för att ändra den. 
38 Vad som åsyftas här är sådana effekter som är jämförbara med dem i NJA 1967s. 313 där 
ett beslut i strid med verksamhetsföremålet innebar att bolagets inkråm såldes så 
verksamheten inte längre kunde bedrivas. På s. 106 uttrycker Eklund & Stattin (2016) det 
som att en affär, som visserligen sträcker sig över viss länger tid, i strid med 
verksamhetsföremålet kan vara tillåtet. Det skulle däremot inte vara tillåtet att besluta att 
för obegränsad tid ägna sig åt sådana affärer. 
39 Ohlson (2012) s. 107 f.; Åhman (1997) s. 657. 
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bolagsorgan. För styrelsen och den verkställande direktörens förhållande till 
bolagsordningen är den intressanta frågan här således om och i så fall under 
vilka förutsättningar situationsbaserade avvikelser kan göras från den. 
Styrelsen eller den verkställande direktören kan inte egenhändigt vidta 
bolagsordningsstridiga åtgärder på det sätt som bolagsstämman har möjlighet 
att göra enligt SAS-principen. Däremot kan de vidta sådana åtgärder om 
bolagsstämman enligt principen har beslutat därom. Det krävs således 
föregående giltigt bolagsstämmobeslut för att styrelsen eller den 
verkställande direktören ska kunna vidta åtgärder som står i strid med 
bolagsordningen.40 
 

2.5 Verksamhetsföremål 

Vinstsyftet handlar om syftet med bolagets verksamhet. Därför ges nu en 
inblick i vad som menas med föremålet för aktiebolagets verksamhet. 
 
Enligt 3 kap. 1 § ska bolagsordningen ange föremålet för bolagets 
verksamhet, angivet till sin art. För bolag som ska bedriva ekonomisk 
verksamhet innebär detta att åtminstone den eller de rörelsegrenar inom vilka 
bolaget ska verka ska anges. Vidare kan det anges vilka produkter eller 
tjänster som ska tillhandahållas. Allmänna skrivningar som 
”konsultverksamhet” eller ”handelsrörelse” är det alltså inte meningen att 
man ska kunna använda som verksamhetsföremålsbeskrivningar i 
bolagsordningen.41 Det ska dock tilläggas att en mycket vanlig typ av 
avslutning på verksamhetsföremålsformuleringen är ”samt annan därmed 
jämförlig verksamhet”. I praktiken kan detta ge bolagsorganen relativt stor 
rörelsefrihet.42 
 
Verksamheten utgör det område inom vilket aktieägarna har åtagit sig att via 
sina kapitaltillskott samverka.43 Den kan avse vilken laglig verksamhet som 
helst. Det är emellertid en annan sak att vissa verksamheter erfordrar särskilda 
myndighetstillstånd eller liknande.44 Eftersom regeln om 

 
40 Åhman (1997) s. 661. 
41 Skog (2020) s. 30.  
42 Johansson (2018a) s. 33. 
43 Sandström (2020) s. 22; Andersson, Johansson & Skog (2020) s. 3:4; Lehrberg (2016) s. 
127. Skog (2020) påpekar på s. 245 att detta inte ska tolkas alltför snävt. Som exempel 
anges att ett stort industribolag, utan att agera utanför verksamhetsföremålet, skulle kunna 
förvärva en järnväg för att understödja sin rörelse om denna väsentligen används för 
transporter för bolagets räkning  
44 Ett exempel är bankrörelse, som enligt 2 kap. 1 § BFL förutsätter bankoktroj. 
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verksamhetsföremålet är uppställd till skydd för aktieägarna kan den bortses 
från med stöd av SAS-principen.45  
 
Ändring av verksamhetsföremålet sker genom ändring av bolagsordningen. 
Ett sådant beslut är enligt 7 kap. 42 § giltigt om det biträtts av aktieägare med 
kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  
 

2.6 Verksamhetssyfte 

Förhållandet mellan verksamhetsföremålet och verksamhetssyftet kan i dess 
enkelhet beskrivas som att verksamhetsföremålet är det medel genom vilket 
verksamhetssyftet uppnås.46 Verksamhetens syfte är alltså det mål som 
bolaget ska uppnå genom den i bolagsordningen angivna verksamheten.47  
 
Det är ett typiskt drag för alla bolagsformer att verksamheten ska främja ett 
för medlemmarna gemensamt syfte.48 För aktiebolaget kommer detta till 
uttryck i 3 kap. 3 § där det stadgas att det är obligatoriskt att syftet med 
bolagets verksamhet anges i bolagsordningen bara om det ska vara annat än 
att bereda vinst till fördelning aktieägarna. Bolagsordningsföreskrifter med 
innebörden att verksamhetssyftet ska vara något annat än ge vinst till 
fördelning mellan aktieägarna förekommer emellertid sällan.49 
 
Ett av denna uppsats huvudsakliga fokusområden är innebörden och följderna 
av att verksamhetens syfte är att bereda vinst till fördelning till vinst mellan 
aktieägarna.50 Icke desto mindre tillåter, som förklarats, 3 kap. 3 § att ett 
alternativt syfte befästs genom bestämmelse i bolagsordningen. Syftet 
behöver inte vara ekonomiskt, det kan exempelvis vara politiskt, kulturellt 
eller välgörande.51  
 
Det följer ytterligare av skrivningen ”helt eller delvis annat syfte” i 3 kap. 3 
§ att ett bolag kan omfattas av flera syften samtidigt. I konkreta situationer 
kommer normalt sådana pluralistiska syftesbestämmelser i bolagsordningen 
innebära en konkurrens mellan icke kombinerbara syften.52 Det har framförts 
att syftena i sådana situationer upphäver varandra och att en avvägning mellan 

 
45 Nyström & Sjöman (2009) s. 15. 
46 Skog (2015) s. 12; Åhman (1997) s. 677. 
47 Dotevall (2015) s. 194. 
48 Prop. 1979/80:143 s. 35; Sandström (2020) s. 22; Johansson (2018a) s. 32. 
49 Skog (2020) s. 103; Sandström (2020) s. 22; Johansson (2018a) s. 130. 
50 Se avsnitt 3. 
51 Prop. 1975:103 s. 476. 
52 Ohlson (2012) s. 55. 
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dem ska ske för att formulera ett nytt syfte. Resultatet av denna kompromiss 
får i den givna situationen gälla som handlingsnorm.53  
 
En befarad konsekvens är att bolagsledningens beslutsfattande i sådana fall 
inte kan kontrolleras och bedömas av utomstående. Inom ramen för en 
pluralistisk syftesbestämmelse är det ju enkelt för ledningen att i efterhand 
motivera beslut med hänvisning till att den valt att prioritera på ett visst sätt i 
konkurrensen mellan skilda mål, och att det uppnådda utfallet beror på denna 
prioritering. Bolag med flera syften riskerar på detta sätt att minska 
aktieägarnas möjligheter till att effektivt utöva kontroll över ledningen.54 Det 
har dock föreslagits att denna risk kan mitigeras genom att i bolagsordningen 
beskriva hur prioritering och viktning mellan syftena ska utföras. För att en 
sådan instruktion inte ska innebära ett alltför stort ingrepp i funktionen mellan 
bolagsorganen krävs att uppfyllandet av syftena går att mäta antingen 
kvantitativt eller metodisk. Det har vidare uttalats att det är principiellt 
problemfritt att ha ett entydigt syfte för verksamhetsdriften och ett annat för 
verksamhetens ekonomiska utfall.55 
 
Bolagsordningsbestämmelser som fastslår annat än det av ABL presumerade 
vinstsyftet är dock som konstaterats ovanliga och i det följande utgås ifrån att 
bolaget inte har något annat syfte än att generera vinst till fördelning mellan 
aktieägarna. 
 
 

 
53 Nerep, Samuelsson & Adestam 3 kap. 1 § ABL. 
54 Bergström & Samuelsson (2015) s. 263 f.  
55 Ohlson s. 55.  



 22 

3 Vinstsyftet 

3.1 Inledning 

Detta avsnitt utgör en del av uppsatsens huvudämne. I det följande utreds 
innebörden de lege lata av regeln i 3 kap. 3 §. Paragrafens första mening 
stadgar att ”om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte 
än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i 
bolagsordningen.” I den andra meningen fastslås det att det i så fall också ska 
anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation ska 
användas.  
 

3.2 Allmänna anmärkningar om 
vinstsyftet och bolagets intresse 

Att syftet med aktiebolags verksamhet presumeras vara att ge vinst är som 
förklarats en grundpelare för själva aktiebolagsformen. Vidare är en rad andra 
betydelsefulla samhällsinstitutioner beroende av att aktiebolaget upprätthåller 
denna syftesbestämning.56  
 
Exempelvis är en modern aktiemarknad utan vinstsyftet som grundläggande 
premiss för driften av aktiebolag svår att föreställa sig. En av vinstsyftets 
viktigaste funktioner som har lyfts fram är nämligen att möjligheten till 
avkastning på en investering ofta är den enda eller i alla fall den viktigaste 
anledningen till att investeringen kommer till stånd från första början. 
Vinstsyftet har således beskrivits som en av aktiebolagets egenskaper som gör 
associationsformen så passande för att attrahera riskkapital.57 
 
Aktiebolaget är en kapitalassociation. Innebörden av detta kan belysas med 
en jämförelse mot exempelvis handelsbolaget som är en personassociation. 
Det stadgas i 1 kap. § 1 § BL att ett handelsbolag föreligger om två eller flera 
har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har 
förts in i handelsregistret. I handelsbolag är det således det personliga 
elementet som är framträdande för att avgöra om en bolagsrättslig samverkan 
föreligger. För aktiebolag är det istället kapitalinsatsen, huruvida det finns en 
avskild förmögenhetsmassa, som är central. Rättigheter och skyldigheter är 

 
56 Samuelsson (2011) s. 366. Inte minst är aktiebolaget ett viktigt skattesubjekt. 
57 Östberg (2020) s. 216 f.; Skog (2015) s. 13 f.; Bergström & Samuelsson (2015) s. 33 f.  
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knutna till aktierna och aktieinnehavet. Aktieägares betydelse för aktiebolaget 
är teoretiskt sett begränsad till rollen som tillskottsgivare av kapital.58  
 
Det har framförts att aktiebolagets kapitalassociationsidé är nära förbunden 
med vinstsyftet. Tanken är att det är det av aktieägarna tillskjutna kapitalet 
som används för att realisera vinstsyftet genom bedrivande av viss 
verksamhet. Möjligheterna att anskaffa kapital skulle troligen försämras om 
utgångspunkten inte var att kapitalet skulle användas med syftet att ge vinst. 
Den lagstadgade utgångspunkten att aktiebolag bedrivs i vinstsyfte kan 
således förstås mot bakgrund av att aktiebolag är kapitalassociationer.59  
 
Vidare är 3 kap. 3 § en aktieägarskyddsregel.60 Det är en annan sak att 
borgenärer också har ett intresse av att kunna utgå från att 
bolagsverksamheter syftar till att ge vinst. Detta underlättar ju exempelvis 
kreditbedömning jämfört med vaga eller mångtydiga målsättningar.61  
 
I anslutning till konstaterandet att vinstsyftet är uppställt som en skyddsregel 
till förmån för aktieägare är det värt att kommentera begreppet ”bolagets 
intresse” som förekommer i olika aktiebolagsrättsliga sammanhang. 
Begreppet kan ge sken av att ett aktiebolag kan ha ett eget, av aktieägarna 
oberoende, intresse.62 Taxell menar att man kan och måste laborera med ett 
sådant intresse. Han anför att aktieägarnas vinstintresse kan åsidosättas till 
förmån för exempelvis bolagets eget intresse av verksamhetsutveckling.63 
Denna uppfattning har knappt stöd i övrig doktrin.64 Den samlade 
uppfattningen är snarare att svenska aktiebolag inte har något eget, 
självständigt intresse. Den härskande uppfattningen i doktrinen kan 
sammanfattas som att med bolagets intresse åsyftas aktieägarnas hypotetiska 
gemensamma intresse, och att detta intresse huvudsakligen är kopplat till 
vinst enligt vinstsyftet i 3 kap. 3 §.65 
 

 
58 Bergström & Samuelsson (2015) s. 33 f. Det är en annan sak att aktieägare i praktiken 
kan vara viktiga för driften av bolaget. 
59 Bergström & Samuelsson (2015) s. 34; Skog (2015) s. 13; Samuelsson (2011) s. 364; 
Arvidsson (2010) s. 80 f.  
60 Exv. prop. 2004/05:85 s. 219; Skog (2020) s. 245; Eklund & Stattin (2016) s. 116; 
Åhman (1997) s. 681. 
61 Nerep, Samuelsson & Adestam (2019) s. 223. 
62 Nyström & Sjöman (2009) s. 14 f. 
63 Taxell (1983) s. 13. 
64 Jfr. dock Stattin (2020) s. 72 ff. Stattin är inte av samma, men en näraliggande 
uppfattning. Det ska noteras att Stattin diskuterar begreppet i ett aktiemarknadsrättligt 
sammanhang. 
65 Östberg (2016) s. 66 ff. med hänvisningar. Jfr. även Skog (2020) s. 247; Eklund & Stattin 
(2016) s. 75; Arvidsson (2010) s. 89; Nyström & Sjöman (2009) s. 14 f.; Åhman (1997) s. 
808 ff. 
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En relaterad fråga är om aktieägarnas intresse innefattar även framtida 
aktieägare. I NJA 2013 s. 117 konstaterade Högsta domstolen att det i den 
aktiebolagsrättsliga litteraturen direkt har uttalats att minoritetsskyddet i 
aktiebolag omfattar nuvarande, men inte framtida, aktieägare. Fallet rörde 
visserligen en byggmästarbildad bostadsrättsförening, men av Högsta 
domstolens uttalande framgår ett bekräftande av denna associationsrättsliga 
princip.66 Rättsfallet har kritiskt analyserats av Östberg.67 
 

3.3 Vinstsyftets förankring i ABL 
respektive bolagsordningen 

Huruvida vinstsyftet anses följa av bolagsordningen eller ABL får betydelse 
vid bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande. Enligt 8 kap. 42 § 2 st. är 
utgångspunkten att bolaget inte är bundet av en rättshandling när styrelsen, 
den verkställande direktören eller en särskild firmatecknare överskridit sin 
befogenhet om bolaget visar att motparten insåg eller borde ha insett 
befogenhetsöverskridandet. Enligt andra meningen gäller emellertid inte 
denna utgångspunkt om styrelsen eller den verkställande direktören har 
överträtt en föreskrift som har meddelats i bolagsordningen. I sådana 
situationer kan inte överskridandet åberopas mot tredje man på 
aktiebolagsrättslig grund, oavsett om denne varit i ond tro eller ej.68 Om 
vinstsyftet meddelats som föreskrift i bolagsordningen och det överskrids 
genom en rättshandling av styrelsen eller den verkställande direktören gäller 
alltså rättshandlingen för bolaget oavsett tredje mans onda tro.69 Oaktat regeln 
i 8 kap. 42 § 2 st. är frågan om vinstsyftet följer av bolagsordningen eller ABL 
principiellt intressant. 
 
En möjligt grund till frågan är förarbetsuttalandet att verksamhetens syfte 
alltid ska kunna utläsas ur bolagsordningen.70 Uttalandet kan tolkas som att 
vinstsyftet indirekt följer av bolagsordningen när den inte innehåller föreskrift 
om verksamhetssyfte samt att det direkt följer av bolagsordningen när 
vinstsyftet faktiskt bestäms däri.  
 
Johansson anför att termen författning traditionellt har ansetts avse inte endast 
uttryckliga föreskrifter, utan även bestämmelser som gäller för associationen 
på grund av en dispositiv rättsregel som har accepterats av medlemmarna 

 
66 NJA 2013 s. 117.  
67 Östberg (2019) s. 499 ff.; Östberg (2016) s. 74 ff.  
68 Prop. 1993/94:196 s. 170. 
69 Stattin (2007) s. 80.  
70 Prop. 1975:103 s. 382; Stattin (2008b) s. 139. 
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genom att den inte ersatts av annan föreskrift i författningen.71 Denna 
utgångspunkt kan uppfattas som att vinstsyftet anses följa direkt eller indirekt 
av bolagsordningen.72 
 
En annan tanke om vinstsyftets rättsliga grund, som biträds av Åhman, är att 
regeln i 3 kap. 3 § ger bolagsordningen innehåll utfyllnadsvis i den mån syftet 
ej framgår av den.73 Åhman menar ytterligare att detta får effekten att 
befogenhetsöverskridande avseende vinstsyftet torde kunna åberopas 
gentemot ond-troende tredje man.74 Stattin har i detta sammanhang 
konstaterat att utfyllnad i och för sig inte innebär att avtal kompletteras utan 
att brister fylls ut. Emellertid menar han att det är lättare att acceptera en 
extensiv tolkning av i regeln i 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. som innebär att 
överträdelser av verksamhetssyftet inkluderas i dess tillämpningsområde.75 
Stattin tycks alltså vara av uppfattningen att vinstsyftet följer av ABL och är 
infört i bolagsordningen genom utfyllning.76 Lehrberg anför att vinstsyftet 
framgår av lagen och inte bolagsordningen och att undantagsregeln i 8 kap. 
42 § 2 st. 2 meningen således inte bör tillämpas vid överskridande av 
vinstsyftet.77 
 
Svaret på frågan om vinstsyftet följer av ABL eller bolagsordningen är enligt 
rättsläget inte klart och det finns enligt ovan stöd får båda tolkningarna. Det 
är dock värt att påpeka att i praktiken preciseras normalt inte något 
verksamhetssyfte i bolagsordningen.78 
 

3.4 Vinstsyftet som beslutsnorm 

Att svenska aktiebolag bedrivs i vinstsyfte har länge ansetts vara givet. Ett 
tidigt förarbetsuttalande till stöd för detta är att det är naturligt att aktieägare 
i regel förvärvat sin aktie endast i syfte att bereda sig högsta möjliga 
avkastning på sitt kapital och därför också saknar annat intresse för bolagets 
angelägenheter än det som har sin grund i berörda syfte.79 Detta framgår även 
av senare förarbetsuttalanden. I propositionen till gällande ABL uttrycks att 
det anses ligga ett värde i att också den nya lagen ger uttryck för att aktiebolag 

 
71 Johansson (2018a) s. 66. 
72 Stattin (2007) s. 80 påstår dock att med termen ”framgå av författningen” menas ”framgå 
av bolagsordningen eller lagen”. 
73 Åhman (1997) s. 678. 
74 Åhman (1997) s. 216. 
75 Stattin (2007) s. 81 f. 
76 Sattin (2008a) s. 26; Stattin (2008b) s. 139; Stattin (2007) s. 80 ff. 
77 Lehrberg (2016) s. 267. 
78 Ohlson (2012) s. 52; Stattin (2008a) s. 26; (2007) s. 80.  
79 Prop. 1895:6 s. 117. 
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normalt bedrivs i vinstsyfte. Vidare diskuteras snarare den lagtekniska 
placeringen av en sådan bestämmelse än huruvida vinstsyftet faktiskt gäller.80 
Detta kan tolkas som att vinstsyftespresumtionen hade gällt även i avsaknad 
av reglering därom i ABL. Vidare kan detta anses ge stöd till tanken att 
vinstsyftet är grundläggande för själva aktiebolagskonstruktionen. 
 
Som konstaterats måste inte vinstsyftet anges i bolagsordningen för att gälla, 
det är dessutom ovanligt att detta görs. Vinstsyftet i 3 kap. 3 § är alltså 
utformad som en in dubio-regel, det vill säga ABL presumerar att det gäller 
om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.81  
 
Under detta avsnitt behandlas vinstsyftet förhållande till styrelsen och den 
verkställande direktören.82 Regeln i 3 kap. 3 § är sammansatt av två normer, 
dels en beslutsnorm, dels en fördelningsnorm.83 I detta avsnitt behandlas 
beslutsnormen. Som en inledande kommentar kan det anmärkas att vinstsyftet 
givetvis inte förpliktigar bolagsorganen att se till att bolaget faktiskt är eller 
förblir vinstgivande, istället handlar det om en strävan efter vinst.84  
 
Vinstsyftet fyller funktion som det exklusiva beslutskriteriet i aktiebolag. För 
bolagsledningen innebär detta att beslutsfattanden ska så långt som möjligt 
utformas så att vinstsyftet realiseras. I sin tur medger detta en måttstock för 
aktieägare och utomstående vid bedömningen av ledningens prestation.85  
 
Som utgångspunkt stadgar 8 kap. 4 och 29 §§ styrelsen och den verkställande 
direktörens arbetsuppgifter eller, annorlunda uttryckt, handlingskompetens. 
Dessa innebär i allmänhet att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter medan den verkställande direktören 
sköter den löpande förvaltningen. Det har anförts att vinstsyftet i 3 kap. 3 § 
kan sägas vara en rättslig beskrivning av ekonomiska förhållanden som är 
nödvändiga för att ge närmare innehåll åt dessa lagstadgade huvuduppgifter.86  
 
Vinstsyftet som beslutsnorm framgick tidigare uttryckligen av 
aktiebolagslagen genom ett uttryckligt förbud för bolagets ställföreträdare att 
vidta åtgärder för ändamål som uppenbarligen är främmande för bolagets 

 
80 Prop. 2004/05:85 s. 219. I 1975 års ABL stadgades vinstsyftet under reglerna om 
värdeöverföringar från bolaget, se prop. 1975:103 s. 476. 
81 Skog (2020) s. 102; Eklund & Stattin (2016) s. 108; Bergström & Samuelsson (2015) s. 
34. 
82 Se avsnitt 3.6 för vinstsyftets förhållande till bolagsstämman. 
83 Östberg (2020) s. 218; Begström & Samuelsson (2015) s. 34. 
84 Detta följer ju av ordet ”syfte” och är okontroversiellt. Se exv. Arvidsson (2010) s. 86. 
85 Nerep, Samuelsson & Adestam (2019) s. 224; Bergström & Samuelsson (2015) s. 35; 
Arvidsson (2010) s. 84. 
86 Dotevall (2017) s. 135; Dotevall (2015) s. 194. 
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verksamhet och för verksamhetens syfte.87 Bestämmelsen ansågs överflödig 
och utmönstrades emellertid från 1975 års aktiebolagslag.88 Idag finner man 
i förarbetena och i 17 kap. 5 § istället ett indirekt lagstöd. Paragrafen innebär 
ett undantag från vinstsyftet för smärre gåvor och beskrivs i förarbetena som 
ett undantag från huvudregeln om att bolag inte får fatta beslut i strid mot dess 
vinstsyfte.89 Vinstsyftet som beslutsnorm framgår alltså inte direkt av vare sig 
lagtext eller förarbeten. Icke desto mindre omfattas den av brett stöd i 
doktrinen.90  
 

3.4.1 Vinstmaximeringsprincipen 

Vinstsyftet är bindande för bolagsledningen och bolagsstämman.91 Som 
presenteras nedan är den dominerande uppfattningen för svenskt 
vidkommande att 3 kap. 3 § binder bolagsorganen i deras beslutsfattande 
genom en vinstmaximeringsprincip. Arvidsson uttrycker till och med att det 
inte går att förneka att vinstmaximeringsprincipen de lege lata utgör ABL:s 
beslutsprincip.92 För bolagsledningen är det således av stor betydelse vad 
vinstsyftet som exklusivt beslutskriterium konkret innebär. Svaret på den 
frågan avgörs till stor del av hur begreppet vinst ska förstås enligt 3 kap. 3 §. 
 

3.4.2 Vinstmaximeringsprincipens 
vinstbegrepp 

En kanske naturlig inledande tanke är att vinst i detta sammanhang tar sikte 
på bolagets totala vinst. Om så var fallet skulle dock handlingar som möjligen 
i slutändan minskar aktieägares avkastning på investerat kapital i bolaget 
motiveras. Ett exempel är att styrelsen beslutar om riktad nyemissionen och 
använder emissionslikviden till köp av statsskuldsväxlar. Bolagets totala vinst 
har genom affären sannolikt ökat. Det är dock möjligt att varje aktieägares 
förmögenhet inte har ökat till följd av affären. Detta beror på att nyemissionen 
medför att den totala vinsten ska fördelas på fler aktieägare.93 Det kan även 
konstateras att en metod som baseras på redovisningsregler skulle krävas om 

 
87 Se avsnitt 3.4.5 för ytterligare om detta så kallade uppenbarhetsrekvisit. 
88 Prop. 1975:103 s. 381 f. 
89 Prop. 2004/05:85 s. 754. Se mer om 17 kap. 5 § i avsnitt 3.6.2. 
90 Östberg (2020) s. 209 och 218, med hänvisningar.  
91 Exv. Östberg (2020) s. 217; Skog (2015) s. 13; Åhman (1997) s. 681. 
92 Arvidsson (2010) s. 79. 
93 Bergström & Samuelsson (2015) s. 34 f. Detta gäller även om det skulle röra sig om en 
företrädesemission eftersom summan av aktieägarnas investerade kapital ökas. Aktiernas 
avkastningsrätt i förhållande till den totala vinsten är fortfarande densamma. 
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det handlade om den utdelningsbara vinsten. Vinstbegreppet enligt 3 kap. 3 § 
är dock vidare än den utdelningsbara vinsten.94 
 
Vidare är det inte heller lyckat att uttrycka det som att styrelsen och den 
verkställande direktören ska sträva efter maximering av vinst per aktie. En 
sådan definition problematiseras av frågan om när i tiden vinst ska uppkomma 
och det faktum att affärsprojekt innefattar olika grader av risk. Pengars 
tidsvärde för aktieägare är inte självklart, det blir därför svårt för styrelsen 
och den verkställande direktören att ta ställning till vilken 
avkastningshorisont som ska tillämpas. Ett projekt som ger vinst först om 
hundra år är ju knappast värdefullt för nuvarande aktieägare. Vidare kan två 
företag ha samma förväntade vinst per aktie, men aktierna i det ena kommer 
i teorin vara mindre värda i det andra om dess vinst per aktie är mer riskfylld. 
Sådan risk kan exempelvis bero på affärsverksamhetens karaktär95 eller att 
skulderna är stora i förhållande till det egna kapitalet.96 
 
En mer preciserad benämning är således maximering av aktiernas värde. Till 
detta är det relevant att nuvarande kassaflöden ska diskonteras med en ränta 
motsvarande tid och osäkerhet i kassaflödena eftersom framtida kassaflöden 
är mindre värda än nuvarande. Värdet på det egna kapitalet, som i teorin avgör 
värdet på aktierna, beror således på nuvarande vinster, bedömningar av 
framtida vinster, när i tiden dessa vinster infaller, vinsterna varaktighet och 
vilken risk de är förknippade med. Det är värt att notera att i praktiken kan 
det verkliga utfallet såklart skilja sig från det förväntade och investerare kan 
tillämpa olika investeringskalkyler för att beräkna aktiens värde. Mot 
bakgrund av detta resonemang ger Bergström och Samuelsson beslutskriteriet 
som följer av vinstsyftet innebörden att styrelsen och den verkställande 
direktören i deras beslutsfattande ska sträva efter att maximera värdet på 
bolagets egna kapital.97  
 
I likhet med Bergström och Samuelsson uttrycker Skog att det ur 
företagsekonomiska utgångspunkter är svårt att se att vinstsyftet ska 
operationaliseras på något annat, för bolagsorganen meningsfullt, sätt än att 
dessa i sitt handlande ska sträva efter att maximera värdet på bolaget. 
Innebörden av detta i praktiken är att genomföra alla investeringar som har 
positivt nuvärde, det vill säga förväntas ge större diskonterade intäkter än 
kostnader, och att inte genomföra några andra investeringar.98 Även 
Arvidsson intar en motsvarande ståndpunkt genom att beskriva denna 

 
94 Nerep, Samuelsson & Adestam (2019) s. 225. 
95 Två bra exempel är verksamhet inom bioteknik och oljeprospektering. 
96 Bergström & Samuelsson (2015) s. 35 f. 
97 Bergström & Samuelsson (2015) s. 34 ff. 
98 Skog (2015) s. 15. 
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vinstmaximeringsprincip som att ledningen har en principiell skyldighet att 
sträva efter att maximera de fria kassaflödena. Vidare innebär principen, om 
försluter inte kan undvikas, en principiell skyldighet att sträva efter att 
minimera förlusterna.99 Åhman anser att man får utgå från att bolag bildas för 
att aktieägarna ska erhålla så hög avkastning som möjligt på det insatta 
kapitalet. De två sätt som avkastningen i princip kan erhållas genom är 
utdelning och genom värdestegring på aktierna.100 
 
Vad gäller aktiernas värde kan det kortfattat kommenteras att 
värderingsutgångpunkterna är annorlunda för aktier som är föremål för 
handel över en börs eller annan marknadsplats och aktier som inte är det. 
Marknadsvärdet på noterade aktier bestäms, i alla fall i teorin, av 
aktiemarknadens samlade bedömning av de framtida kassaflödena och 
riskerna hos dessa. Marknadsvärdet på onoterade aktier bestäms istället 
genom andra metoder. Bland dessa är den så kallade DCF-modellen 
nämnvärd eftersom den brukar betraktas som vanligast.101 Att det förhåller 
sig på detta sätt är en praktisk aspekt som helt enkelt bygger på att värdet på 
noterade aktier, och således bolagets värde, kontinuerligt bestäms av 
marknaden genom organiserad handel. Vinstmaximeringsprincipen ska inte 
förstås som en skyldighet att sträva efter maximering av aktiemarknadsbolags 
börsvärde.102 
 
En i doktrinen framförd uppfattning är att en naturlig utgångspunkt synes vara 
att vinstsyftet tar sikte på vinst ur ett mer eller mindre långsiktigt perspektiv 
eftersom aktiebolaget har obegränsad livslängd.103 Eklund och Stattin har 
dock framfört att den svenska rättens syn på vinstsyftet legitimerar kortsiktig 
vinst.104 Tidsperspektivet på vinst är enligt vinstmaximeringsprincipens 
resonemang en relevant fråga för beslutsfattandet, men principen utgår inte 
från att ett bestämt tidsperspektiv ska tillämpas. 
 

3.4.3 Vinstmaximeringsprincipens ramar 

I föregående avsnitt har den handlingsnormerande delen av vinstsyftet 
presenterats som aktiebolags styrande beslutskriterium med innebörden att 

 
99 Arvidsson (2010) s. 85. 
100 Åhman (1997) s. 689. 
101 Bergström & Samuelsson (2015) s. 36. ”DCF” är en förkortning för ”Discounted Cash 
Flow”. Se Valuation (2015) för en genomgripande redogörelse för olika 
värderingsmodeller. 
102 Dotevall (2017) s. 141. Börsvärde bestäms genom att multiplicera antalet utgivna aktier 
med priset per aktie. 
103 Östberg (2016) s. 69. 
104 Eklund & Stattin (2016) s. 111 f.  
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styrelsen och den verkställande direktören är skyldiga att sträva efter att 
maximera värdet på bolagets egna kapital. En relevant fråga är inom vilka 
ramar denna skyldighet existerar.  
 

3.4.3.1 Sidorestriktioner 
Som konstaterats begränsar vinstmaximeringsprincipen styrelsen och den 
verkställande direktörens handlingsutrymme i deras förvaltning av bolaget. 
Det finns emellertid även normer som begränsar dessa organs 
handlingsutrymme oavsett om en handling har som ändamål att tillgodose 
vinstsyftet eller inte. Med sidorestriktioner menas i detta sammanhang sådana 
normer.  
 
Ett aktiebolag får inte fatta beslut eller vidta åtgärder som strider mot 
tillämpliga rättsnormer. Mot denna bakgrund förklarar Arvidsson att från 
frågor kring aktiebolagets syfte ska noga skiljas frågor om sidorestriktioner. 
Skyldigheten att sträva efter att maximera värdet på bolagets egna kapital är 
underkastat ett krav på att följa tillämpliga sidorestriktioner.105 Det ska 
ytterligare konstateras att sidorestriktioner begränsar handlingsutrymmet för 
genomförandet av vinstsyftet utan att påverka själva syftet. De begränsningar 
som sidorestriktioner utgör verkar alltså vid sidan av bolagets vinstsyfte.106  
 
Sidorestriktioner återfinns såväl inom som utom aktiebolagsrätten. Inom 
aktiebolagsrätten kan reglerna uppställda till skydd för bolagets bundna eget 
kapital nämnas som exempel. Miljö-, konkurrens- och arbetslagstiftning är 
exempel på sidorestriktioner utanför aktiebolagsrätten. Utöver extern 
lagstiftning kan bolaget även omfattas av sidorestriktioner i form av 
förpliktelser på kontraktuell väg.107 Sidorestriktioner kan även förekomma 
genom bolagsordningsföreskrifter. Verksamhetsföremålet utgör en sådan 
bolagsordningsorienterad sidorestriktion. Ytterligare skulle bestämmelser 
med innebörden att en viss uppförandekod ska efterlevas eller att handel 
enbart får bedrivas med rättvisemärkta produkter inskränka 
vinstmaximeringsprincipen i egenskap av sidorestriktioner.108 Det är värt att 
påpeka att rent etiska normer som enskilda anser sig omfattas av inte utgör 
sidorestriktioner i den mening som de nu beskrivs.109  

 
105 Skog (2015) s. 15 f.; Arvidsson (2010) s. 77 f.  
106 Ohlson (2012) s. 25. 
107 Bergström & Samuelsson (2015) s. 260 och 265; Arvidsson (2010) s. 77.  
108 Arvidsson (2010) s. 87. 
109 Samuelsson (2011) s. 366. Samuelsson exemplifierar detta genom att beskriva 
sjukhusverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform. I en sådan situation kommer etiska 
överväganden ha ett sådant påtagligt inflytande över personalens förståelse för 
verksamheten och dess syfte att konflikter med vinstsyftet kan förutses. Samuelsson 
konstaterar att det i sådana fall inte rör sig om generella sidorestriktioner för 
sjukhusverksamhet, utan snarare om att yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor ser på sig 
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Vidare ska motiven till förekommande sidorestriktioner skiljas från 
aktiebolagets syfte. Lagstadgade sidorestriktioners ändamål är i regel att 
tillhandahålla ett skydd för olika typer av externa intressen. Ett bra exempel 
är ABL:s kapitalskyddsregler. Dessa har som ändamål att tillgodose 
borgenärers intressen. Detta innebär dock inte att aktiebolag bedrivs i detta 
syfte. Som förklarat bedrivs ju aktiebolag i syfte att ge vinst till fördelning 
mellan aktieägarna.110 
 
Det har framförts av Ohlson att sidorestriktioner ska skiljas från 
författningsbestämmelser som faktiskt påverkar det rättsliga syftet. 
Restriktioner påstås typiskt vara avfattade i konkreta och förbudsrelaterade 
ordalag och utlöser, i enlighet med ovan, ingen förändring av vinstsyftet. 
Ohlson menar dock att det finns författningsbestämmelser som utlöser behov 
av att utveckla ett alternativt eller nyanserat syfte. Sådana bestämmelser är i 
regel avfattade i generella och målorienterade ordalag. Som exempel nämner 
Ohlson föreskrift att självkostnadsprincipen ska tillämpas vid försäljning av 
framställda produkter.111 
  
Sidorestriktioners inverkan på vinstmaximeringsprincipen som beskrivits 
ovan är i grunden tämligen okomplicerad. Innebörden är, enkelt uttryckt, att 
vinstmaximeringsprincipen inte kan motivera överträdelser av andra rättsliga 
normer. Att en styrelse omfattas av vinstmaximeringsprincipen förändrar 
alltså inte att den också är skyldig att efterleva andra regler som syftar till att 
tillgodose andra ändamål än bolagets vinst. Det kan uttryckas som att 
styrelsen och den verkställande direktören ska tillgodose vinstsyftet inom 
ramen för tillämpliga sidorestriktioner.112 
 

3.4.3.2 Anvisningar från bolagsstämman 
Även bolagsstämmoanvisningar kan begränsa styrelsens genomförande av 
vinstmaximeringsprincipen. Bakgrunden till detta är att bolagsstämman, till 
följd av aktiebolagets hierarkiska organstruktur, kan utfärda bindande 
direktiv i förvaltningsfrågor oberoende av ärendets detaljnivå. 
Bolagsstämman är det högst beslutande organet och kan med några undantag 
besluta i alla frågor rörande bolaget.113 Styrelsen är därmed normalt skyldig 
att följa bolagsstämmans anvisningar, och den verkställande direktören har 
samma skyldighet i förhållande till styrelsen. Detta följer av 8 kap. 41 § 2 st. 

 
själva och deras yrkesroller genom en annan uppsättning värden än den som ser på samma 
sakförhållande genom vinstmaximeringsprincipen.  
110 Arvidsson (2010) s. 78. 
111 Ohlson (2012) s. 25. 
112 Bergström & Samuelsson (2015) s. 264 f.; Arvidsson (2010) s. 78. 
113 Johansson (2018b) s. 45. 
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respektive 8 kap. 29 §. Det kan uttryckas som att ett underordnat organ som 
utgångspunkt har en lydnadsplikt i förhållande till ett överordnat organ.114 En 
viktig förutsättning är emellertid att lydnadsplikten inte gäller till den grad att 
styrelsen till följd av bolagsstämmans anvisningar förlorar sin ställning som 
ansvarig handhavare av förvaltningen.115  
 
Vidare kan bindande anvisningar och direktiv till styrelsen från 
bolagsstämman formaliseras genom bolagsstämmobeslut eller genom 
bolagsordningsföreskrift.116 Det ska även konstateras att anvisningar som 
förvisso strider mot ABL får verkställas om klanderpreskriptionen enligt 7 
kap. 51 § har löpt ut. Detta avser enbart klanderbara beslut och således inte 
nulliteter. Anvisningar som utgör nulliteter får styrelsen aldrig 
efterkomma.117 Mot denna bakgrund är en fråga av intresse huruvida styrelsen 
och den verkställande direktörens lydnadsplikt omfattas av 
bolagsstämmoanvisningar som innebär att vinstsyftet åsidosätts. 
 
Utgångspunkten för styrelsens lydnadsplikt är 8 kap. 41 § 2 st. Däri stadgas 
att en ställföreträdare inte får följa en anvisning av bolagsstämman eller något 
annat bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot ABL, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.118 I detta 
sammanhang är det eventuella stridigheter med ABL eller bolagsordningen 
som är relevanta. Huruvida vinstsyftet ska anses följa av ABL eller 
bolagsordningen saknar därmed betydelse för tillämpningen av 8 kap. 41 § 2 
st. Det är istället huruvida förekommande anvisning strider mot vinstsyftet 
som är av betydelse. Vad som karaktäriserar åtgärder som strider mot 
vinstsyftet behandlas nedan i avsnitt 3.4.5. Här ska det inte mer än konstateras 
att anvisningar med den innebörden inte får verkställas eftersom de enligt 8 
kap 41 § 2 st. är ogiltiga. 
 
Att vinstsyftet är en aktieägarskyddsregel innebär dock att det kan överskridas 
genom stämmoanvisningar under förutsättning att SAS-principen efterlevs. 

 
114 Östberg (2016) s. 252. 
115 Johansson (2018b) s. 46. Jfr. Östberg (2016) s. 253; Eklund & Stattin (2016) s. 178; 
Ohlson (2012) s. 52. Se även prop. 1997/98:99 s. 92 där det uttalas om förhållandet mellan 
styrelsen och den verkställande direktören att det skulle strida mot lagstiftningens grunder 
om styrelsen skulle göra så väsentliga ingrepp i den verkställande direktörens rätt att sköta 
den löpande förvaltningen att denne i realiteten inte längre kunde anses ha ställning som 
verkställande direktör. 
116 Östberg (2016) s. 252; Stattin (2008b) s. 199. 
117 Östberg (2016) s. 253; Stattin (2008b) s. 203. Uppräkningen i 7 kap. 51 § 2 st. anger 
vilka typer av beslut som utgör nulliteter. Dessa typer av beslut omfattas inte av 
huvudregeln om tremånaderspreskription. Ett exempel är ABL:s kapitalskyddsregler. 
118 Inte heller får styrelsen efterkomma avisningar som uppenbart stridet mot bolagets 
intresse. För en diskussion om detta, se Östberg (2016) s. 255 f.  
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Sådana giltiga beslut ska verkställas trots att de i praktiken innebär att 
åtgärden som följer inte är vinstmaximerande.119 
 
Anvisningar från bolagsstämman genom stämmobeslut eller bolagsordningen 
kan alltså i förekommande fall avgränsa vinstmaximeringsprincipens ramar. 
En förutsättning för detta är emellertid att beslutet är giltigt till följd av 
efterlevnad av SAS-principen eller att klanderfristen löpt ut. 
  

3.4.4 Vinstmaximeringsprincipen och hänsyn 
till externa intressen 

Som redogjorts för ovan är vinstmaximeringsprincipen en tolkning av 3 kap. 
3 § som innebär att bolagsorganen har en skyldighet att i deras 
beslutsfattande, med beaktande av tillämpliga sidorestriktioner, sträva efter 
att maximera värdet på bolagets egna kapital. Denna tolkning definierar vinst 
och klargör att strävan efter vinst utgör bolagets exklusiva beslutskriterium. 
Icke desto mindre är det fråga om tämligen öppen princip och frågor om dess 
närmare genomförande återstår.120 
 
I detta sammanhang är en intressant fråga om styrelsen har att ta hänsyn till 
andra intressen är aktieägarnas vinstintresse i dess beslutsfattande. Sådana 
intressen skulle exempelvis kunna vara miljön och hållbar utveckling.121 Det 
har konstaterats att styrelsen och den verkställande direktören kan ha en 
skyldighet att tillgodose externa intressen enligt förekommande 
sidorestriktioner. Frågan är nu istället huruvida det är förenligt med 
vinstmaximeringsprincipen att beakta externa intressen utöver de som 
förekommande sidorestriktioner motiveras av.122 Värt att notera är att det 
följande, precis som resterande del av uppsatsen, enbart syftar till att redogöra 
för rättsläget de lege lata.123 
 

 
119 Eklund & Stattin (2016) s. 177 där det konstateras att en anvisning som strider mot en 
aktieägarskyddsregel får verkställas om samtycke från den eller de förfördelade aktieägarna 
föreligger. 
120 Arvidsson (2010) s. 85: Dotevall (2017) s. 135 ff. 
121 Se avsnitt 2.6 för en diskussion om pluralistiska syftesbestämmelser i bolagsordningen. 
Som förklaras utgår det följande från att sådana saknas. 
122 Denna fråga är inte minst intressant mot bakgrund av det ökande intresset för 
aktiebolags sociala ansvar (ofta även för svenskt vidkommande hänvisat till som 
”Corporate Social Responsibility” eller förkortningen ”CSR”), och debatten kring 
vinstsyftets förenlighet med ett sådant ansvar. Den specifika frågan om vinstsyftet och 
aktiebolags sociala ansvar faller emellertid utanför uppsatsens fokus. Därför diskuteras 
nedan istället frågan om vinstmaximeringsprincipens förhållande till hänsynstagande till 
externa intressen generellt. 
123 Denna erinran är betydelsefull eftersom frågan om aktiebolags hänsynstagande till 
externa intressen har diskuterats de lege ferenda. 
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3.4.4.1 Aktiebolagsrättens verus aktiebolagets 
ändamål 

En aspekt som kan framhållas är att aktiebolagsrättens ändamål ofta tolkas 
som något annat än aktiebolagets syfte. Det kan förväntas att den allmänna 
uppfattningen är att aktiebolagsrättens ändamål är att förbättra välfärden i 
samhället i stort. Att beslutsfattandet inom det enskilda aktiebolaget sker 
enligt vinstmaximeringsprincipen ses inom ramen för denna utgångspunkt 
som ett redskap för att uppnå aktiebolagsrättens ändamål. Denna ståndpunkt 
bygger på idén att egennyttig rationalitet är nyttigt för samhället i stort. Att 
aktiebolagsrättens ändamål består av välfärdsmaximering innebär således inte 
enligt denna mening att enskilda aktiebolag ska styras av detta ändamål i dess 
beslutsfattande.124 Enligt en annan uppfattning skulle det kunna vara mer 
lämpligt att välfärdsmaximering uppnås genom att det enskilda aktiebolaget 
direkt strävar efter detta i beslutsfattandet.125 
 
Frågan på vilket sätt det övergripande ändamålet att skapa en så god välfärd 
som möjligt bäst främjas inom ramen för vilka intressen aktiebolag ska beakta 
i beslutsfattandet är, som ovan illustrerar, till sin natur politisk. Nu utgör 
emellertid vinstmaximeringsprincipen aktiebolagets beslutsprincip och det är 
fråga om dess förenlighet med beaktande av externa intressen.  
 

3.4.4.2 Etiska överväganden  
Vinstmaximeringsprincipens genomförande kompliceras i praktiken av att 
människor har olika etiska uppfattningar. Vad en människa uppfattar som 
etiskt klandervärt kan lika väl betraktas som rimlig affärsmoral av en annan. 
Ett bolag kan efterleva ambitiösa krav på ett område och samtidigt göra etiska 
övertramp inom andra områden.126 Som konstaterats utgör rent etiska 
övertygelser inte sidorestriktioner. Detta hindrar dock inte att de kan påverka 
beslutsfattande i aktiebolag. 
 
En av vinstsyftets funktioner är emellertid att styrelsen och den verkställande 
direktören varken behöver eller ska ifrågasätta huruvida det är ”rätt” eller 
gott” att eftersträva vinst. Beslut prövas mot vinstkriteriet och inte enskildas 
etiska övertygelser att andra värden är mer beaktansvärda. Detta innebär 
emellertid inte att etiska överväganden och hänsynstagande utan vidare ska 

 
124 Sandström (2020) s. 272; Bergström & Samuelsson (2015) s. 260; Samuelsson (2011) s. 
372; Arvidsson (2010) s. 78 f. 
125 Sjöberg (2007) s. 28 ff. där den hittills beskrivna definitionen av vinstsyftet kritiseras. 
Det uttrycks att det är märkligt med Bergström och Samuelssons metod att det inte är 
ändamålet med lagstiftningen som är styrande för tolkningen utan att det istället är 
ändamålet med verksamhet i aktiebolagsform såsom det är formulerat i ABL.  
126 Sandström (2020) s. 273. 
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överges relevans vid tillämpningen av vinstmaximeringsprincipen. 
Överväganden av detta slag måste dock vara instrumentellt motiverade.127 
Exempelvis kan handlingar som innebär övertramp av allmänt accepterade 
etiska normer vara förknippade med anseendekostnader. Sådana handlingar 
kan styrelsen enligt vinstmaximeringsprincipen ha en skyldighet att avstå 
från, även om de hade varit vinstmaximerande i frånvaro av 
anseendekostnaderna. Enligt samma resonemang kan en styrelse enligt 
vinstmaximeringsprincipen ha en skyldighet att besluta i enlighet med en 
utbredd etisk uppfattning om det skulle vara förenat med goodwill trots att 
beslutet inte hade varit vinstmaximerande i frånvaro av denna goodwill.128  
 
Det är således snarare huruvida marknaden belönar ett visst beteende och att 
det som konsekvens förväntas vara ekonomiskt fördelaktigt snarare än 
enskildas etiska övertygelser som avgör huruvida etiska överväganden ska 
tillmätas betydelse vid en styrelses avvägning mellan olika 
handlingsalternativ. Bergström och Samuelsson uttrycker det som att 
beaktande av externa intressen i beslutssituationer inte innebär ett 
ställningstagande till huruvida det finns en skyldighet eller frihet att beakta 
vissa specifika värden, utan påkallar enbart en kalkyl enligt vinstkriteriets 
egen logik.129 På ett liknande sätt klargör Skog att en korrekt tolkning av ABL 
i själva verket innebär att bolagsorganen inom ramen för bolagets verksamhet 
ska beakta och investera i varje tänkbart intresse så länge nuvärdet av denna 
investering är positivt, men att lagen däremot inte tillåter att bolagsorganen 
åsidosätter vinstsyftet till förmån för andra intressen.130  
 
Ett förarbetsuttalande som är av visst intresse i sammanhanget är att det ytterst 
är företagens ägare och styrelser som måste garantera att verksamheten utövas 
i enlighet med gällande rättsliga och etiska normer. Uttalandet görs i 
anslutning till en beskrivning av att företagsskandaler kan rubba förtroendet 
för företagen själva och samhället i stort.131 Trots att uttalandet inte ger 
uttryck för ett ansvar att beakta etiska normer vid tillämpningen av vinstsyftet 
belyser det vikten av att göra det för att upprätthålla det allmänna förtroendet 
för näringslivet. 
 

 
127 Bergström & Samuelsson (2015) s. 264 f.; Skog (2015) s. 15 f.; Samuelsson (2011) s. 
372 ff.; Arvidsson (2010) s. 86. 
128 Bergström & Samuelsson (2015) s. 261; Samuelsson (2011) s. 373; Arvidsson (2010) s. 
86. 
129 Bergström & Samuelsson (2015) s. 264. 
130 Skog (2015) s. 16. 
131 Prop. 2004/05:85 s. 204. 
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3.4.4.3 Hänsyn till intressenter och hållbarhet 
Vad gäller hållbart företagande konstaterar Östberg att samhällsutvecklingen 
inklusive förekommande reglering och kraven från bolagets intressenter har 
medfört att många bolag idag snarast är skyldiga att bedriva verksamheten på 
ett hållbart sätt för att agera i enlighet vinstsyftet.132 Ytterligare menar 
Dotevall att vinstsyftet knappast kan användas som rättslig måttstock vid 
ansvarsbedömningen annat än vid uppenbara avvikelser från aktieägarnas 
vinstintresse. Utifrån detta anses bolagsledningen ha visst utrymme att 
tillgodose andra intressen än aktieägarnas utan att riskera att bli ansvariga.133 
I fråga om innebörden av vinstsyftet har Dotevall även anfört att det knappast 
råder någon tvekan om att den syn på bolagets verksamhet som uttrycks i 
stakeholder-teorin ryms inom syftet enligt 3 kap. 3 §.134 Ohlson beskriver 
aktiebolags standarder för socialt ansvarstagande, i den mån de inte utgör 
sidorestriktioner, som medel för att förverkliga vinstsyftet, snarare än mål i 
sig.135 
 
Ohlson uppmärksammar vidare tidsperspektivet på vinst som särskilt 
intressant i bolagets relationer till externa intressenter. En mer långsiktig 
verksamhet är mer avhängig goda relationer till exempelvis anställda 
leverantörer och kunder. Relationen till hållbar utveckling beskrivs även som 
ett beroendeförhållande för bolaget eftersom dess verksamhet på sikt förlitar 
sig på naturresurser och en tillfredsställande miljö. Med dessa utgångspunkter 
hävdar Ohlson att ett långsidigt vinstperspektiv i verksamheten skapar 
utrymme att beakta andra intressen än renodlad vinstmaximering.136  
 
Med utgångspunkt i frågor om hållbarhet argumenterar Sjåfjell m.fl. för ett 
vidare bolagssyfte än vinstmaximering. Genom komparativ analys menar de 
att ingen jurisdiktion avser vinstmaximering för aktieägarna som det enda 
givna syftet för bolag. Vad gäller svensk rätt kommenteras kortfattat att syftet 

 
132 Östberg (2020) s. 229 f. Östbergs uttalande är något vidare än vad som nu diskuteras 
eftersom det innefattar att bolag är skyldiga att efterleva sidorestriktioner, men det belyser 
även att externa intressen därutöver kan behöva iakttas inom ramen för 
vinstmaximeringsprincipen. Uttalandet utgår från att det idag faktiskt finns sådana 
omfattande förväntningar på bolag, och att dessa enligt utvärderingar enligt 
vinstmaximeringsprincipen i regel ska efterlevas. Se även Östberg (2016) s. 70 f. 
133 Dotevall (2017) s. 142; Dotevall (2015) s. 202. 
134 Dotevall (2015) s. 202. På s. 199 förklaras kortfattat att uttrycket stakeholder-value har 
sitt ursprung i en teori som går ut på att bolaget ska ledas i förhållande till olika intressenter 
som borgenärer, arbetstagare, kunder o.s.v. Se även Bergström & Samuelsson (2015) s. 
262.ff. Författarna använder begreppet ”intressentmodeller” som ett samlingsnamn för 
modeller med det gemensamma temat att vinst som exklusivt verksamhetssyfte inte ingår 
bland de självklara eller ens accepterade premisserna för beslutsfattandet.  
135 Ohlson (2012) s. 57. 
136 Ohlson (2012) s. 54. 
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snarare koncentreras kring tillgodoseende av aktieägarvärden än externa 
intressen.137 
 

3.4.4.4 Sammanfattande kommentarer 
Som framgår av ovan hindrar vinstmaximeringsprincipen inte i sig 
hänsynstagande till externa intressen utöver de som aktualiseras genom 
förekommande sidorestriktioner. 
 
Detta ska emellertid inte tolkas som att en styrelse i dess beslutsfattande ska 
väga intresset av vinst mot andra externa intressen. Möjligheten att beakta 
externa intressen innebär inte att vinstintresset får bortses från. Vad som kan 
uppfattas som en styrelses hänsynstagande till externa intressen ska enligt 
vinstmaximeringsprincipen motiveras av strävan att maximera det egna 
kapitalet. Det är en annan sak att den strävan i praktiken kan realiseras genom 
beslut som är förenliga med även andra intressen. Till exempel medger inte 
vinstmaximeringsprincipen att beslut som gynnar miljön görs enbart av den 
anledningen. Ett sådant beslut måste vara ett resultat av överväganden 
huruvida åtgärden är vinstmaximerande. Beslut som i praktiken tillgodoser 
externa intressen ska alltså motiveras enligt vinstmaximeringsprincipens egen 
logik.  
 

3.4.5 Åtgärder som är oförenliga med 
vinstsyftet 

Som konstaterats har bolagsorganen ett tämligen vitt handlingsutrymme inom 
vinstmaximeringsprincipen och kan i någon mån ta hänsyn till externa 
intressen utan att den överskrids. Denna öppenhet ger upphov till frågan när 
ett beslut eller en åtgärd ska anses vara i strid med vinstsyftet. Under detta 
avsnitt undersöks vilka förutsättningar som gäller vid den bedömningen. Som 
framgår nedan är det så kallade uppenbarhetsrekvisitet centralt. 
 

3.4.5.1 Rättslig grund för uppenbarhetsrekvisitet 
I tidigare ABL fanns en uttrycklig regel som fastslog att styrelsen eller en 
ställföreträdare för bolaget inte fick företa rättshandling eller annan åtgärd 
som var uppenbarligen främmande för bolagets verksamhet och för 
verksamhetens syfte.138 Även enligt gällande rätt, trots avsaknad av reglering 
i lagtexten, förutsätts att ett beslut eller en åtgärd är uppenbart främmande för 

 
137 Sjåfjell m.fl.(2015) m.fl. s. 90 ff. och s. 106. 
138 Se avsnitt 3.4. 
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syftet för att det ska vara aktiebolagsrättsligt rättsstridigt. Denna uppfattning 
har ett utbrett stöd i den samlade aktiebolagsrättsliga doktrinen.139 Detta 
uppenbarhetsrekvisit har där beskrivits som en etablerad associationsrättslig 
princip.140 Utmönstringen av uppenbarhetsrekvisitet från lagtexten 
motiverades i förarbetena av att en uttrycklig sådan regel ansågs överflödig. 
Redan bolagsorganens skyldighet att följa bolagsordningen ansågs innebära 
att rekvisitet gällde i förhållande till beslut som är främmande för bolagets 
verksamhet eller för verksamhetens syfte.141 Avsikten med utmönstringen 
framstår således som redaktionell.142  
 
Ytterligare finner man stöd för rekvisitets tillämplighet i rättspraxis från 
Högsta domstolen. I NJA 1987 s. 394 upprätthölls uppenbarhetsrekvisitet i 
rättstillämpningen. Omständigheterna i målet rörde huruvida ett 
föreningsstämmobeslut stod i strid med stadgarna i en ideell förening. Frågan 
var vilka riktlinjer som bör gälla vid en rättslig prövning av en klandertalan 
mot ett föreningsstämmobeslut. I domen uttalades dock att för att ett 
stämmobeslut i ett aktiebolag med framgång ska kunna klandras på grunden 
att det strider mot verksamhetens ändamål enligt bolagsordningen förutsätts 
att beslutet avser ändamål som uppenbarligen är främmande bolagets syfte.143  
 
NJA 2000 s. 404 kan också nämnas i sammanhanget. Omständigheterna rörde 
ett styrelsebeslut att överföra all verksamhet till ett annat bolag. Bolaget som 
verksamheten skulle överföras till ägdes av majoritetsägaren i det 
förstnämnda bolaget. Mot denna bakgrund väckte minoritetsägaren i det 
förstnämnda bolaget skadeståndstalan mot styrelseledamöterna. Högsta 
domstolen konstaterade att beslutet stred mot verksamhetsföremålet, men 
diskuterade inte huruvida den bedömningen gjordes utifrån ett 
uppenbarhetsrekvisit. Det uttalades även att beslutet fick anses ägnat åt att ge 
en otillbörlig fördel åt majoritetsaktieägaren till nackdel för 
minoritetsaktieägaren.144 Andersson och Pehrson har kommenterat att 

 
139 Nerep, Samuelsson & Adestam 29 kap. 1 § ABL; Andersson, Johansson & Skog (2020) 
s. 8:86; Skog (2020) s. 245; Sandström (2020) s. 22; Dotevall (2017) s. 142; Eklund & 
Stattin (2016) s. 116; Östberg (2016) s. 32; Dotevall (2015) s. 202; Arvidsson (2010) s. 87; 
Hemström (2010) s. 108 Andersson & Pehrsson (2008) s. 121 f.; Åhman (1997) s. 684 ff. 
Det har dock framförts av Lindskog att, oberoende av uppenbarhet, ansvar bör föreligga för 
affärsbeslut som är skadebringande och som inte föregåtts av ett adekvat och med 
erforderlig omsorg utfört förarbete (Se Lindskog (2011) s. 273). 
140 Eklund & Stattin (2016) s. 116. Jfr. Arvidsson (2010) s. 87; Andersson & Pehrson 
(2008) s. 122. 
141 Prop. 1975:103 s. 382.  
142 Åhman (1997) s. 684 konstaterar dock att uppenbarhetsrekvisitet inte i allmänhet gäller 
för överträdelser av bolagsordningsbestämmelser. Vid bedömningen huruvida en åtgärd 
strider mot bolagsordningen tillämpas i princip en objektiv tolkning.   
143 NJA 1987 s. 394  
144 NJA 2000 s. 404. Enligt ABL:s generalklausuler i 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § 1 st. får 
inte ett beslut eller en åtgärd vara ägnat åt att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller 
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skrivningen i domen om överträdelse av verksamhetsföremålet antagligen 
syftar på en uppenbar överträdelse.145 
 
Sammantaget finns enligt ovan stöd i såväl praxis som doktrin för att beslut 
och åtgärder i strid med vinstsyftet ska vara uppenbara. 
 

3.4.5.2 Uppenbarhetsrekvisitets innebörd 
Åhman har utvecklat den närmare innebörden av uppenbarhetsrekvisitet. I 
grunden kan ett sådant rekvisit formuleras på två olika sätt. Dels så att ett 
beslut eller en åtgärd är förenlig med verksamhetssyftet så längde det inte är 
uppenbart att så ej är fallet. Dels så att en åtgärd som strider mot 
verksamhetssyftet, visserligen inte är förenlig med syftet, men osanktionerad 
så länge den inte uppenbart strider mot syftet. Den senare formuleringen 
innebär att beslut som strider mot en bestämmelse i bolagsordningen om 
verksamhetsyftet gäller så länge det inte är uppenbart. Även om man vid en 
sedvanligt, objektiv tolkning av bolagsordningen skulle finna att ett beslut 
står i strid med verksamhetens syfte rör det sig med detta utgångssätt inte 
nödvändigtvis om ett beslut som aktualiserar några sanktioner. Åhman anser 
att detta senare synsätt är det naturliga.146  
 
En ytterligare fråga är för vem ett beslut eller en åtgärd ska vara uppenbar. 
Åhman föreslår att tre olika normer skulle kunna tillämpas. Ett 
tillvägagångssätt är att det ska vara uppenbart för den rättshandlande att en 
åtgärd eller ett beslut är främmande för vinstsyftet. Ett annat förslag är att det 
ska vara uppenbart för ”en normal person” i förhållande till för dessa synbara 
omständigheter när åtgärden företogs. Ytterligare skulle bedömningen kunna 
ske objektivt utan hänsyn till för den rättshandlande eller ”normala personen” 
synliga omständigheter. Med hänvisning till att bolagsordningen ska tolkas 
objektiv anför Åhman att det förmodligen är riktigast att även bedömningen 
av för vem en syftesstridig åtgärd ska vara uppenbar görs utifrån om det för 
domaren med beaktande av samtliga föreliggande omständigheter framstår 
som uppenbart.147 
 
Ytterligare stöd för Åhmans uppfattning kan utläsas ur Högsta domstolens 
resonemang i det ovan hänvisade rättsfallet NJA 1987 s. 394. I rättsfallet 

 
någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. Se Nerep (2003) s. 294 
ff. för en diskussion om dessa reglers innebörd. 
145 Andersson & Pehrson (2008) s. 122 f. En annan aspekt som påpekas av författarna är att 
domstolens skrivning ger upphov till frågan huruvida en överträdelse av 
verksamhetsföremålet per automatik innebär en överträdelse av ABL:s generalklausuler. 
146 Åhman (1997) s. 685 f. Dotevall biträder denna uppfattning, se Dotevall (2017) s. 142; 
Dotevall (2015) s. 202. 
147 Åhman (1997) s. 686. 
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anförde Högsta domstolen att, vid en samlad bedömning av de föreliggande 
omständigheterna, det klandrade beslutet inte ansågs avse ett ändamål som 
var uppenbart främmande för förbundets uppgift.148 Domstolen synes alltså 
tillämpat uppenbarhetsrekvisitet närmast helt objektivt.  
 

3.4.5.3 Oförenlighetsbedömningen 
Enligt ovan är en tolkning att åtgärder och beslut som är oförenliga med 
vinstsyftet ska vara uppenbara utifrån en objektiv tolkning för att vara 
rättsstridiga. Vad som utgör en med vinstsyftet oförenlig åtgärd är därmed en 
separat fråga som nu ska diskuteras.  
 
Det har noterats att bolagsorganen har ett tämligen stort handlingsutrymme 
inom ramen för vinstmaximeringsprincipen. Som gräns har föreslagits att 
bolagsorganen inte med öppna ögon får förslösa bolagets medel på åtgärder, 
som inte ens vid en långsiktig bedömning kan försvaras som liggande i 
aktieägarnas intressen. Som exempel kan anges att låta bolagets medel rinna 
bort genom att fortsätta en förlustbringande rörelsegren, eller genom att låta 
göra en nyinvestering, som visserligen skapar sysselsättning men inte alls kan 
väntas ge avkastning.149 Dock har det framförts att en förlustverksamhet 
under en period kan drivas vidare om det förefaller som om den senare skulle 
kunna vändas till att bli vinstgivande samt att bidrag till anställdas förströelse 
och välbefinnande kan tillåtas.150  
 
Åhman anser att bedömningen huruvida en åtgärd är oförenlig med vinstsyftet 
bör utgå från avsikten hos den eller de som handlat för bolaget. En 
syftesstridig handling torde därmed föreligga om den företagits med ett helt 
annat syfte för ögonen än att tillgodose aktieägarnas vinstintresse. I 
framförallt äldre rättspraxis finns det exempel på situationer där det har 
ansetts främmande för bolagets verksamhet eller ändamål när 
bolagsföreträdare ingått avtal i bolagets namn i avsikt att själv tillgodogöra 
sig tredje mans prestation.151 
 
Det skulle inte vara oförenligt med vinstsyftet för en ställföreträdare att vidta 
en rättshandling med avsikten att gynna bolaget, men senare tillgodogöra sig 
själv rättshandlingens resultat.152 I sådana fall är det bolagsföreträdarens 
förfogande över resultatet som är oförenligt med vinstsyftet. Som ytterligare 

 
148 NJA 1987 s. 394. 
149 Skog (2020) s. 103 f. 
150 Andersson, Johansson & Skog (2020) s. 8:86; Eklund & Stattin (2016) s. 108 f.; Taxell 
(1983) s. 11 f. 
151 Åhman (1997) s. 690 f. Se dessa sidor för en sammanfattning av rättspraxisen.  
152 Det är en annan sak att förfaranden av den typen av förfaranden antagligen strider mot 
andra rättsregler. 
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exempel på åtgärder som inte är förenliga med vinstsyftet nämner Åhman att 
i valet mellan två anbud acceptera det som minst fördelaktiga med avsikt att 
minska bolagets förtjänst.153 Andra exempel som nämns är försäljning av 
produkter till underpris för att gynna köparen eller utan syfte att exempelvis 
etablera sig på en ny marknad för att på så sätt öka framtida vinstmöjligheter. 
Avgörande i samtliga exemplen är att avsikten med rättshandlingarna är något 
annat att tillgodose vinstsyftet.154 Detsamma gäller icke desto mindre om 
bolagsföreträdaren inser att exempelvis egendom överlåts från bolaget mot 
otillräckligt vederlag eller att egendom inköps till för högt pris.155 
 
Det nu beskrivna rörande avsiktens roll för att avgöra huruvida en åtgärd är 
oförenlig med vinstsyftet harmonierar med resonemanget ovan under avsnitt 
3.4.4.4 att eventuella beaktanden av externa intressen i beslutsfattandet sker 
enligt vinstmaximeringsprincipens egen logik. Beslut med avsikten att 
tillgodose något annat än vinstmaximering är med denna utgångspunkt 
oförenliga med vinstsyftet.   
 
Åhman anför emellertid att det i vissa fall relaterade till transaktioner av 
gåvokaraktär kan röra sig om oförenlighet med vinstsyftet oavsett om avsikt 
kan påvisas. Sådana oförenligheter med vinstsyftet aktualiseras när det med 
hänsyn till missförhållanden mellan parternas utfästelser framstår som 
uppenbart att åtgärden helt eller delvis har karaktär av gåva. Vidare ska det 
råda ett så uppenbart missförhållande mellan utfästelserna på ömse sidor att 
det är troligt eller i vart fall rimligt att anta att parterna har uppfattat åtgärden 
som helt eller delvis vederlagsfri. Det ska dock anmärkas att en rättshandling 
som ytligt sett framstår som en gåva ofta kan vara betingad av kommersiell 
hänsyn. Åhman verkar vidare inte utesluta att även andra åtgärder skulle 
kunna vara oförenliga med vinstsyftet på objektiv grund. Det uttalas att en 
sådan ordning ändå får anses önskvärd, om inte annat för att undvika mot 
rättskänslan stridande resultat.156 
 
Att vissa åtgärder kan bedömas som oförenliga på objektiv grund inskränker 
inte styrelsens handlingsutrymme enligt vinstmaximeringsprincipen 
avseende affärsbeslut som inte alltid ger intryck av att vara tydligt 
kommersiellt motiverade. Det är värt att framhålla att ett beslut som motiveras 
av att maximera värdet på det egna kapitalet, och misslyckas, inte anses 
oförenligt med vinstsyftet på den grunden. För bolaget icke gynnsamma, men 

 
153 Åhman (1997) s. 692. Bergström & Samuelsson (2015) nämner på s. 264 på liknande vis 
att vinstmaximeringsprincipen innebär en skyldighet att i valet mellan flera 
investeringsalternativ fullfölja det som är överlägset ur affärsmässig synvinkel och har 
högst lönsamhetspotential.  
154 Åhman (1997) s. 692. 
155 Prop. 1975:103 s. 248; Åhman (1997) s. 692. 
156 Åhman (1997) s. 692 ff.  
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affärsmässigt grundade, beslut är alltså i allmänhet inte oförenliga med 
vinstsyftet. Framgångrisk bolagsdrift är ju främst avhängig ledningens 
affärsskicklighet och aktieägarna är hänvisade till att byta ut ledningen om 
den uppvisar bristande skicklighet i önskat avseende.157  
 
En tanke är emellertid att förlustbringande affärsbeslut, som visserligen är 
affärsmässigt motiverade men som innebär oaktsam hög grad av risk eller 
försummande av att iaktta tillbörlig omsorg, är oförenliga med vinstsyftet. 
Godtagbar grad av risk får bedömas med bland annat hänsyn till 
branschtillhörighet och bolagets närmare verksamhetsinriktning.158 
 
Vinstsyftesstridiga åtgärder kan företas genom i princip vilken typ av 
rättshandling som helst. Åtgärder som har framhävts som potentiellt ofta 
tveksamma är eftergifter av olika slag och att bolaget ställer pant, borgen eller 
liknande säkerhet för annan förpliktelse. Dylika åtgärder kan dock såklart ha 
lovliga affärsmässiga intressen för bolaget.159 
 

3.4.5.4 Skadeståndsanspråk vid övserskidande av 
vinstsyftet 

Regeln i 29 kap. 1 § 1 st. 1 men. innebär att en styrelseledamot eller den 
verkställande direktören när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen 
eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Enligt andra meningen 
gäller detsamma när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom 
överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. 
Styrelseledamöters och den verkställande direktörens skadeståndsansvar 
regleras inte uttömmande i ABL. Vid bedömningen ska därför principer och 
regler från den allmänna skadeståndsrätten beaktas. Detta innebär exempelvis 
att det finns ett krav på adekvat kausalitet mellan uppkommen skada och den 
pliktstridiga handlingen eller underlåtenheten.160 
 
Att närmare redogöra för den skadeståndsrättsliga bedömningen enligt ABL 
faller utanför uppsatsens fokus. Huvudsaken är emellertid att 
skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § 1 st. kan komma i fråga för 
styrelseledamöter och den verkställande direktören vid beslut och åtgärder 
som står i strid med vinstmaximeringsprincipen.161 En grundförutsättning är, 
som framgår av ovan, att ett beslut eller en åtgärd bedöms som oförenlig och 

 
157 SOU 1995:44 s. 242; Åhman (1997) s. 695 f. Eklund & Stattin (2016) s. 108 uttrycker 
att vinstsyftet inte ska tolkas som ett vinstsyfte in absurdum och att det är fullt klart att 
styrelsen måste kunna ta affärsrisker. 
158 SOU 1995:44 s. 242 f.; Åhman (1997) s. 696 ff. 
159 Andersson, Johansson & Skog (2020) s. 8:86; Åhman (1997) s. 699. 
160 Nerep, Samuelsson & Adestam 29 kap. 1 § ABL; Dotevall (2017) s. 46 ff. 
161 Dotevall (2017) s. 142; Dotevall (2015) s. 202; Arvidsson (2010) s. 87.  
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uppenbar vid en objektiv bedömning. Det är alltså inte meningen att beslut 
som endast ur affärsmässig synpunkt är okloka ska kunna påtalas.162 
 

3.4.6 Summering av vinstsyftet som 
beslutsnorm 

Uttalanden i doktrin utgör den främsta informationskällan för att ge innehåll 
till regeln i 3 kap. 3 § som beslutsnorm för styrelsen och den verkställande 
direktören. Rättsläget enligt vad som framgår av ovan kan sammanfattas på 
följande vis. 
 
Att styrelsen och den verkställande direktören är bundna av vinstsyftet 
innebär att bolagsorganen i deras beslutsfattande har en skyldighet att agera i 
enlighet med vinstmaximeringsprincipen. Denna innebär att allt 
beslutsfattande i aktiebolaget ska sträva efter att maximera värdet på aktierna, 
det vill säga värdet bolagets egna kapital. Den mest framträdande ramen för 
vinstmaximeringsprincipen utgörs av förekommande sidorestriktioner, 
exempelvis tvingande extern lagstiftning och borgenärsskyddsreglerna i 
ABL. 
 
Externa intressen utöver de som aktuella sidorestriktioner motiveras av ska 
inte beaktas i beslutsfattanden på exempelvis den grunden att styrelsen 
uppfattar det som något allmänt gott eller önskvärt. Istället kan sådana 
intressen komma att tillgodoses genom beslut som baseras på kalkyl enligt 
vinstmaximeringsprincipens egen logik. Vinstsyftet syftar till att tillgodose 
aktieägarnas intresse av att få maximal avkastning på sina investeringar och 
är således en aktieägarskyddsregel. Detta innebar att avsteg från 
vinstmaximeringsprincipen kan göras i det enskilda fallet, under förutsättning 
att SAS-principen efterlevs. 
 
Att en åtgärd strider mot vinstsyftet kan medföra skadeståndsskyldighet för 
styrelseledamot eller den verkställande direktören enligt 29 kap. 1 § 1 st. 
Beslutsfattande inom ramen för vinstsyftet måste emellertid kunna inrymma 
affärsmässigt okloka affärer och mer eller mindre riskfyllda projekt. Med 
anledning därav är den rättshandlandes avsikt en viktig utgångspunkt vid 
bedömningen huruvida ett beslut eller en åtgärd är oförenlig med vinstsyftet. 
Vidare ska den med vinstsyftet oförenliga åtgärden eller beslutet framstå som 
uppenbar vid en objektiv tolkning. För att skadeståndsskyldighet ska 
aktualiseras fordras även exempelvis orsakssamband och att skada faktiskt 
uppkommit.    

 
162 Skog (2020) s. 245.; Åhman (1997) s. 695. 
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3.5 Vinstsyftet som fördelningsnorm 

Vid sidan beslutsnormen består vinstsyftet av en fördelningsnorm.163 I detta 
avsnitt behandlas vad denna del av regeln i 3 kap. 3 § innebär.  
 
Fördelningsnormen följer av ordalydelsen i 3 kap. 3 § och innebär att den 
vinst som bolagets verksamhet generar ska fördelas mellan aktieägarna. I 
kommande avsnitt 3.6, där en aspekt på vinstsyftet som fördelningsnorm 
avhandlas, konstateras att bolagsstämman genom reglering i bolagsordningen 
kan besluta att bolagets vinst ska förbehållas andra än aktieägarna. I frånvaro 
av reglering i bolagsordningen kan detta även beslutas in casu under 
förutsättning att SAS-principen efterlevs. Det är värt att klarlägga att om 
rätten till avkastning överförs till någon annan genom bestämmelse i 
bolagsordningen, kan rätten återtas till aktieägarna genom nytt stämmobeslut 
om bolagsordningsändring.164 
 
Genom 3 kap. 3 § ges aktieägarna ställning som residualtagare till bolagets 
vinst. Innebörden av detta kan förstås mot bakgrund av att aktiebolag 
principiellt finansieras genom antingen främmande kapital eller eget 
kapital.165 Grovt förenklat förstås med främmande kapital, eller lånat kapital, 
finansiering genom kredittagning. Med eget kapital förstås finansiering 
genom tillskott från aktieägarna vid nyemission eller bolagsbildningen.166 
Vid finansiering genom främmande kapital uppstår således en fordringsrätt. 
Så är emellertid inte fallet vid eget kapital-finansiering från aktieägarna.167 
Att aktieägarna är residualtagare innebär att de har rätt till eventuella 
överskott som återstår när alla bolagets förpliktelser är infriade.168 Den 
praktiska fördelningen av vinsten kan sedermera ske genom exempelvis 
beslut om vinstutdelning av pengar till aktieägarna enligt 18 kap. Det ska 
erinras att värdeöverföringar från bolaget omfattas av regler till skydd för 
borgenärerna. Fördelningsnormen som följer av vinstsyftet kan inte motivera 
överträdelser av dessa.169 
 

 
163 Se avsnitt 3.4. 
164 Nerep, Samuelsson & Adestam (2019) s. 223. 
165 Eller såklart en kombination av dessa. 
166 Johansson (2018a) s. 250 ff. 
167 Fordringsrätt kan visserligen tillkomma aktieägare genom exempelvis villkorade 
aktieägartillskott. Huvudsaken i detta sammanhang är dock att en aktieägare inte erhåller 
någon fordringsrätt på grund av sin aktieinvestering i bolaget. 
168 Nerep, Samuelsson & Adestam (2019) s. 222; Bergström & Samuelsson (2015) s. 35. 
169 Prop. 2004/05:85 s. 540; Skog (2020) s. 104. 



 45 

3.6 Vinstsyftets förhållande till 
bolagsstämman 

Som konstaterats är samtliga beslutande bolagsorgan, däribland 
bolagsstämman, bundna av vinstsyftet. Detta innebär att de ovan redogjorda 
aspekterna på vinstsyftet som beslutsnorm även gäller för aktieägarnas 
beslutsfattande på bolagsstämman. Denna omständighet erbjuder ett skydd 
för främst aktieägarminoriteten. I avsnitt 3.4.3.2 har aktiebolagets hierarkiska 
struktur mellan bolagsorganen kortfattat redogjorts för. Bolagsstämman kan 
besluta om i princip alla frågor rörande bolagets angelägenheter och utfärda 
bindande direktiv för styrelsen och den verkställande direktören även i 
förvaltningsfrågor. Bolagsstämman är alltså bunden av vinstsyftet vid 
utfärdande av sådana direktiv. Detta har beskrivits som särskilt betydelsefullt 
i relationen mellan bolagsstämman och vinstsyftet.170 Bolagsstämmobeslut 
som uppenbart strider mot vinstsyftet kan klandras enligt 7 kap. 50 §.171  
 

3.6.1 Kompetens att ändra syftet  

Bolagsstämmans relation till vinstsyftet kännetecknas ytterligare av att den, 
till skillnad från styrelsen och den verkställande direktören, kan besluta om 
ändring av verksamhetsyftet. Detta sker genom bolagsordningsföreskrift. 
 
För giltigt sådant stämmobeslut om minskning av aktieägares rätt till vinst 
eller övriga tillgångar fordras enligt 7 kap. 43 § biträde av samtliga aktieägare 
som är närvarande vid bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder 
minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Enligt uttalanden i förarbetena 
kan innebörden av en sådan ändring vara att bolagets syfte helt eller delvis 
ska vara annat än att bereda aktieägarna vinst antingen så att vinst inte alls 
ska uppkomma eller så att vinsten inte ska tillfalla aktieägarna. Det skulle 
också kunna innebära att endast en del av vinsten ska tillfalla aktieägarna och 
resten utomstående.172  
 
Vad som menas med att rätten till vinst minskas enligt 7 kap. 43 § är dock 
diskuterat i doktrinen. Nerep, Samuelsson & Adestam föreslår att paragrafen 
tar sikte på bolagsordningsändringar avseende vinstsyftet som 

 
170 Östberg (2020) s. 222 f. 
171 Det ska dock noteras att bolagsstämmans i många avseenden fattar beslut som till deras 
natur inte har med bolagets affärsverksamhet att göra. Vinstsyftets betydelse vid 
exempelvis beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt från brev med 
posten till e-post får antas vara obefintlig. Östberg (2020) på s. 223 nämner att det är 
tveksamt hur vinstsyftet ska tillämpas vid beslut om delning och fusion. 
172 Prop. 1975:103 s. 409; SOU 1971:15 s. 240. 
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fördelningsnorm. Denna uppfattning stöds av ordalydelsen ”rätt till vinst” i 7 
kap. 43 §. Författarna menar att oavsett vem vinsten ska tillfalla är allt 
beslutsfattande i bolaget bundet av vinstmaximeringsprincipen och 
förhållandet att verksamhet i aktiebolagsform syftar till att bereda vinst inte 
lika enkelt kan ändras.173 
 
Lindskog har framfört en liknande uppfattning utifrån att åsidosättande av 
vinstsyftet inom ramen för verksamhetsdriften inte är okomplicerad i ett 
borgenärsskyddsperspektiv. Lindskog menar att förfogande över ännu inte 
aktiverade värden träffas av ABL:s kapitalskyddsregler. Han uttrycker att det 
som en konsekvens därav rimligen måste finnas vissa gränser för aktieägarnas 
möjligheter att förfoga över vinstpåbudet och att kapitalskyddsreglerna 
lämpligen bestämmer en sådan gräns. Det ifrågasätts inte att bolagsordningen 
kan föreskriva att vinstmedel kan förbehållas andra än aktieägarna.174  
 
Enligt Östberg omfattar emellertid 7 kap. 43 § vinstsyftet som såväl 
beslutsnorm som fördelningsnorm. Ett argument som framförs är att det är 
oväsentligt för en investerare huruvida bolagets syfte ändras så att meningen 
inte är att vinst ska uppkomma eller att vinst inte ska tillfalla investeraren. I 
bägge fallen påstås fundamentet för investeringen minska och priset på aktien 
påverkas.175 Johansson och Svernlöv synes biträda uppfattningen att 
bolagsordningsändringar om åsidosättande av vinstsyftet kan avse såväl 
fördelningsnormen som beslutsnormen.176  
 
Som noterats kan bolagsstämman i enlighet med SAS-principen även besluta 
om situationsbaserade avsteg från vinstsyftet. 
 

3.6.2 Särskilt undantag för vissa gåvor 

ABL innehåller ett lagstadgat undantag från vinstsyftet. Enligt 17 kap. 5 § får 
bolagsstämman besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt 
ändamål om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och 
omständigheterna i övrigt år anses skäligt och gåvan inte strider mot den för 
bolagets kapitalskydd centrala paragrafen 17 kap. 3 §. Enligt 17 kap. 5 § kan 
styrelsen fatta motsvarande beslut om saken med hänsyn till bolagets ställning 
är av ringa betydelse. Beslutanderätten i fråga om gåvor enligt paragrafen 
ligger dock främst hos bolagsstämman.177  

 
173 Nerep, Samuelsson & Adestam (2019) s. 222 ff.  
174 Lindskog (2011) s. 274. 
175 Östberg (2020) s. 226 f.  
176 Johansson (2018b) s. 197; Svernlöv (2016) s. 387 f.  
177 Prop. 2004/05:85 s. 755. 
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Denna regel ska inte kommenteras vidare än att det är värt att notera att 
gränsdragningsproblem kan uppkomma när en gåva av allmännyttig 
beskaffenhet är avsedd att komma allmänheten till kännedom och på så vis 
skapa goodwill för bolaget som är givare av gåvan. Det har framförts att det 
inte är uteslutet att gåvor av sådant slag ska behandlas som en vanlig 
affärshändelse och jämställas med en marknadsföringskostnad.178 

 
178 Nerep, Samuelsson & Adestam 17 kap. 5 § ABL 
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4 Aktiemarknadsrättsliga 
aspekter 

4.1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs den rättsliga reglering som är relevant för och vad som 
menas med ”att söka alternativa erbjudanden” i uppsatsens andra 
frågeställning. Inledningsvis ges en översiktlig redogörelse för 
aktiemarknadsrätten och dess förhållande till aktiebolagsrätten. Med 
målbolag avses nedan ett noterat bolag vars aktier är föremål för ett offentligt 
uppköpserbjudande.  
 

4.2 Aktiemarknadsrättslig översikt 

Aktiebolag kan förekomma i olika typer. En grundläggande indelning enligt 
1 kap. 2 § 1 st. ABL är privata aktiebolag respektive publika aktiebolag. Det 
framgår av 1 kap. 14 § 1 st. och 3 kap. 11 § ABL att rekvisiten för att ett 
publikt aktiebolag ska föreligga är att aktiekapitalet uppgår till minst 500 000 
kronor och att ordet publikt finns i bolagets företagsnamn eller beteckningen 
(publ) anges efter företagsnamnet i bolagsordningen. Den mest framträdande 
skillnaden mellan dessa aktiebolagstyper är att publika aktiebolag får vända 
sig till allmänheten för kapitalanskaffning. Detta kommer till uttryck genom 
att privata aktiebolag enligt 1 kap. 7 § ABL inte får försöka sprida aktier som 
bolaget gett ut. Ytterligare kan, enligt 1 kap. 8 § ABL, inte aktier i privata 
aktiebolag bli föremål för handel på en reglerad marknad, en motsvarande 
marknad utanför EES eller någon annan organiserad marknadsplats. Publika 
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en 
motsvarande marknad utanför EES benämnas aktiemarknadsbolag.179 
 
ABL är tillämplig oavsett vilken typ av aktiebolag det är fråga om. Detta 
stadgas i 1 kap. 2 § 3 st. ABL. Ytterligare finns det ofta i slutet av kapitlen i 
lagen särskilda regler som omfattar specifikt publika aktiebolag, exempelvis 
8 kap. 50 som fastslår att det måste finnas en verkställande direktör i sådana 
bolag. Vissa regler är dessutom mer specifikt tillämpliga på 
aktiemarknadsbolag, exempelvis skyldigheten för styrelsen enligt 8 kap. 51 § 

 
179 Johansson (2017) s. 79. Det finns fler typindelningar av aktiebolag, men de är inte av 
intresse här. 
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att upprätta ett förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.  
 
Aktiemarknadsbolag kännetecknas alltså av att alla aktier, eller ibland endast 
aktier av visst slag, som bolaget gett ut hålls tillgängliga för omsättning för 
allmänheten.180 Detta görs genom att aktierna tas upp till handel genom 
notering på en reglerad marknad eller listning på en MTF-plattform. 
Beroende på var ett bolags aktier handlas talar man mot om noterade 
respektive listade bolag.181 En reglerad marknad är enligt 1 kap. 5 § 20 p. 
VPML ett multilateralt system inom EES som sammanför flera tredjeparters 
köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet och i enlighet 
med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt. Ett bolag som 
har tillstånd från Finansinspektionen enligt 12 kap. VPML att driva en 
reglerad marknad utgör en börs. Idag drivs två reglerade marknader i Sverige. 
Börserna är Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM 
AB.182 Termen (börs)noterat bolag tar alltså sikte på aktiebolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad.183 I dagligt tal används termen 
dock slentrianmässigt även när egentligen ett listat bolag avses.  
 
Det kan finnas flera anledningar till att ett bolags aktier tas upp till handel för 
allmänheten. En tydlig fördel för bolaget är tillgång till aktiemarknaden som 
källa till kapitalanskaffning. En nackdel är emellertid den ytterligare 
regelsammansättning som aktiemarknadsbolag omfattas av.184 Den 
uppsättning regler som gäller för noterade och listade bolag kan definieras 
som aktiemarknadsrätt.185 Angelägna delar av det regelverk som 
aktiemarknadsrätten består av är emellertid tillämpliga på enbart noterade 
bolag, exempelvis LUA och takeover-reglerna.186 Vidare har självreglering 
en framträdande roll i svenska aktiemarknadsrätten. Vad gäller offentliga 
uppköpserbjudanden kan takeover-reglerna och AMN, som har delegerats 
särskilda uppgifter från Finansinspektionen enligt 14 kap. FFFS 2007:7 14 
kap., nämnas. AMN:s uttalanden bildar en utvecklad praxis om vad som utgör 
god sed på aktiemarknaden.187 

 
180 Att aktier är fritt överlåtbara är en grundläggande aktiebolagsrättslig princip som fastslås 
i 4 kap. 7 §. I aktiemarknadsbolag är emellertid aktierna mer likvida än i bolag vars aktier 
inte är föremål för organiserad handel.  
181 Eklund & Stattin (2016) s. 384.  
182 https://www.fi.se/sv/marknad/emittenter/hemmedlemsstat/ (28/12-2020). 
183 Aktiemarknadsbolag är alltså synonymt med noterat, eller börsnoterat, bolag. 
184 Nyström m.fl. (2018) s. 243. 
185 Stattin (2020) s. 57; Eklund & Stattin (2016) s. 384. 
186 Kollegiet för svensk bolagsstyrning har dock utfärdat regler för bolag vars aktier handlas 
på handelsplattformerna Nasdaq First North, Nordic MTF och Spotlight Stock Market. 
Reglerna motsvarar i huvudsak de som gäller för offentliga uppköpserbjudanden avseende 
noterade bolags aktier.  
187 Sandström (2020) s. 174 f.; Stattin (2020) s. 58. 
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4.3 Aktiemarknadsrättens förhållande till 
aktiebolagsrätten 

Förhållandet mellan aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt har diskuterats. 
Det ska inledningsvis observeras att noterade bolag omfattas av såväl 
aktiebolagsrättsliga som aktiemarknadsrättsliga regler. 
 
Stattin anser att aktiemarknadsrätten utgör en självständig juridisk disciplin 
inom associationsrätten. Som grund för detta anförs i huvudsak att 
aktiemarknadsrätten innehåller gemensamma huvudproblem, eller 
huvudfrågeställningar, som kan systematiseras och analyseras konsistent. Det 
är framför allt intressekonflikter i aktiemarknadsbolags verksamheter, 
intressekonflikter vid övergång av kontroll och informationsgivning under 
pågående verksamhet som utgör den akademiska diskussionens huvudfrågor. 
Förhållandet till aktiebolagsrätten menas ytterst karaktäriseras av att allmänna 
aktiebolagsrättsliga principer får genomslag i aktiemarknadsrätten. Det kan 
uttryckas som att aktiebolagsrätten fungerar som grund för 
aktiemarknadsrätten.188  
 
Utifrån punkten II.17 i takeover-reglerna, som fastslår att styrelsen i 
målbolaget ska i frågor relaterade till ett erbjudande agera i aktieägarnas 
intresse, diskuterar Nyström m.fl. hur aktiebolagsrätten och 
aktiemarknadsdrätten förhåller sig till varandra. Författarna konstaterar att 
bland annat vinstsyftet kan kringskära styrelsens manöverutrymme eller i vart 
fall ge upphov till tvekan om vad styrelsen från aktiebolagsrättslig synpunkt 
ska respektive får göra i en budsituation. Ytterligare menar författarna att de 
förpliktelser som åvilar målbolagsstyrelsen enligt takeover-reglerna kan ha 
betydelse för bedömningen av vad som är aktiebolagsrättsligt tillåtet. Som 
skäl anförs att de förpliktelser som målbolaget omfattas av till följd av 
börsnoteringen, exempelvis efterlevnad av takeover-reglerna, är bolagets pris 
för att åstadkomma aktiemarknaden som källa till kapitalanskaffning och är 
därför aktiebolagsrättsligt oantastliga.189  
 
Lindskog har dock uttryckt att det i ABL finns förhållandevis få bestämmelser 
som rör det förhållande att ett aktiebolag kan ha att förhålla sig till en 
aktiemarknad. Detta, menar Lindskog, kan kort beskrivas som att det finns ett 
regelmässigt glapp mellan aktiebolagsrätten som rör aktiebolaget och de 
börsrättsliga reglerna som rör handeln i bolagets aktier. Vidare innebär detta 

 
188 Stattin (2020) s. 57 ff.  
189 Nyström m.fl. (2018) s 242 f.  
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regelglapp att vad som ibland anses börsrättsligt korrekt knappast kan anses 
aktiebolagsrättsligt korrekt. I många sådana situationer måste nog det 
aktiebolagsrättsliga regelsystemet anses ha satts åt sidan med stöd av 
etablerad aktiemarknadspraxis enligt Lindskog.190 Nyström och Sjöman 
menar att denna utgångspunkt, i alla fall när det kommer till ett målbolags 
styrelses eventuella skyldighet att medge ”due diligence”191, knappast är helt 
tillfredsställande.192  
 

4.4 Särskild reglering av offentliga 
uppköpserbjudanden 

En särskild del av aktiemarknadsrätten reglerar offentliga 
uppköpserbjudanden. Legaldefinitionen av offentliga uppköpserbjudanden 
finns i 1 kap. 2 § LUA. Med begreppet förstås ett offentligt erbjudande till 
innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag 
att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier.  
 
Den rättsliga regleringen avseende offentliga uppköpserbjudanden finns i 
LUA och takeover-reglerna. Sistnämnda regelverk utgör den huvudsakliga 
materiella regleringen. Bundenheten vid takeover-reglerna kan sammanfattas 
på följande vis. Enligt 13 kap. 8 § LVPM ska en börs ha regler om offentliga 
uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en 
reglerad marknad som drivs av börsen. Dessa takeover-regler ska uppfylla 
kraven i takeover-direktivet. En budgivare måste enligt 2 kap. 1 § 1 st. åta sig 
gentemot börsen att följa börsens takeover-regler. Målbolaget är i sin tur 
kontraktuellt förpliktigat gentemot börsen att följa reglerna eftersom de ingår 
i börsens regelverk. Börserna i Sverige har likalydande takeover-regler.193 
Ytterligare måste aktiemarknadsbolag beakta god sed på aktiemarknaden.194 
 
AMN har beskrivits som den svenska aktiemarknadens viktigaste aktör.195 
Enligt punkten I.2 i takeover-reglerna kan nämnden ge besked om hur 
reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna. Som 
redan nämnts har AMN också delegerats kompetens från Finansinspektionen 
att tolka och medge undantag från vissa bestämmelser i LUA. Ytterligare 

 
190 Lindskog (2017) s. 57. 
191 En svensk översättning av begreppet är företagsbesiktning. Det är mycket vanligt att en 
potentiell budgivare vill genomföra en sådan avseende målbolagets verksamhet innan ett 
offentligt uppköpserbjudande lämnas, se Nyström & Sjöman (2009) s. 14.  
192 Nyström & Sjöman (2009) s. 23 f.  
193 Nyström m.fl. (2018) s. 15. 
194 Eklund & Stattin (2016) s. 101 
195 Stattin (2020) s. 100. 
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fastslår 14 § i Föreningen för God Sed På Värdepappersmarknadens stadgar 
att AMN ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed 
på den svenska aktiemarknaden.196 AMN har således en framträdande roll i 
anslutning till den svenska regleringen av offentliga uppköpserbjudanden. 
Dess avgöranden tillmäts stor betydelse i branschen och behandlas i praktiken 
nästan som domstolspraxis.197 
 
Vidare vilar takeover-reglerna på bland annat vissa, från takeover-direktivet 
hämtade, principer. Enligt reglernas inledning är två av dessa att alla 
innehavare av värdepapper av samma slag i målbolaget ska behandlas lika 
och att målbolagets styrelse ska handla med beaktande av de intressen som 
bolaget i sin helhet har och får inte förvägra värdepappersinnehavarna att ta 
ställning till erbjudandet. 
 

4.5 Styrelsens möjligheter att söka 
alternativa erbjudanden 

Under detta avsnitt beskrivs målbolagsstyrelsens möjligheter att söka 
alternativa erbjudanden i samband med offentliga uppköpserbjudanden. 
Dessa framgår dels av 5 kap. 1 § 2 st. LUA som stadgar ett undantag från 
huvudregeln om att styrelsen inte får vidta försvarsåtgärder, dels av punkten 
II.17 i takeover-reglerna som fastslår målbolagsstyrelsens skyldighet att agera 
i aktieägarnas intressen. 
 

4.5.1 Målbolagsstyrelsens skyldighet att inte 
vidta försvarsåtgärder enligt LUA 

Offentliga uppköpserbjudanden, oavsett huruvida de är framgångsrika, får 
effekter för aktieägarna i målbolaget, exempelvis genom att aktierna överlåts 
till budgivaren eller genom att de behålls men att budgivaren tillkommer som 
ny kontrollaktieägare. I normalfallet påverkas också bolagets styrelse och 
ledning, exempelvis genom att budgivaren, i enlighet med 7 kap. 13 § 2 st., 
begär att extra bolagsstämma sammankallas för att ändra 
styrelsekompositionen. Det kan i sådana fall finnas intressen hos styrelsen att 
försvara sin egen position som inte korrelerar med intresset av att låta 
aktieägarna få ta ställning till budet. Således kan det i offentliga 
uppköpssituationer finnas incitament för styrelsen att försvåra budgivarens 

 
196 AMN är ett av föreningens fyra organ. 
197 Eklund & Stattin (2016) s. 425.  
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framgångsmöjligheter.198 Mot denna bakgrund stadgar 5 kap. 1 § 1 st. LUA 
ett förbud för styrelsen och den verkställande direktören från att vidta så 
kallade försvarsåtgärder utan beslut av bolagsstämman. Förbudet mot 
försvarsåtgärder har aktieägarskyddsändamål.199 Vidare är det en av de 
bestämmelser i LUA som AMN har delegerats kompetens att medge undantag 
från. 
 
Det stadgas i 5 kap. 1 § 1 st. att om styrelsen eller den verkställande direktören 
i ett noterat bolag, på grund av information som härrör från den som avser att 
lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget, har grundad 
anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett 
sådant erbjudande har lämnats, får bolaget endast efter beslut av 
bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna 
för erbjudandets lämnande eller genomförande. Emellertid är det på den 
svenska aktiemarknaden mycket ovanligt, om än inte icke-existerande, att 
målbolagsstyrelser söker bolagsstämmans samtycke till försvarsåtgärder.200 
 
Det är alltså tillräckligt att styrelsen eller den verkställande direktören har 
grundad anledning att anta att ett erbjudande är nära förestående för att 
förbudet ska aktualiseras. Dessutom måste inte informationen ha lämnats 
direkt till styrelsen, den kan först ha passerat förbi ett eller flera led. För att 
styrelsen eller den verkställande direktören ska anses ha grundad anledning 
att anta att ett erbjudande är nära förestående ska informationen vara 
någorlunda konkret och budgivaren ska kunna antas ha finansiella resurser att 
genomföra erbjudandet. Försvarsåtgärder får alltså inte vidtas utan 
bolagsstämmans beslut enbart av den anledningen att styrelsen bedömer att 
erbjudandet inte kommer vara tillräckligt attraktivt för aktieägarna.201 
 
Med försvarsåtgärder förstås enligt 5 kap. 1 § 1 st. LUA åtgärder som är 
ägnade att försämra erbjudandets lämnande eller genomförande. Rekvisitet 
”ägnade” innebär att det avgörande är om åtgärden objektivt sett kan försvåra 
erbjudandet. Det finns alltså inget krav att en åtgärd ska vara avsedd att 
försvåra.202 I förarbetena anges vidare att det inte är möjligt att uttömmande 
ange vilka slags åtgärder förbudet omfattar. Exempel på åtgärder som skulle 
kunna vara förbjudna är dock en riktad emission av aktier, ett förvärv av egna 
aktier, en överlåtelse eller ett förvärv av tillgångar eller ett erbjudande till 
aktieägarna i budgivarbolaget. Huruvida dessa eller någon annan åtgärd 
träffas av bestämmelsen är emellertid avhängigt om den är ägnad att försämra 

 
198 Melin Jakobsson & Sevenius (2017) s. 347; Bergström & Samuelsson (2015) s. 99. 
199 Stattin, (2020) s. 411. 
200 Sjöman (2018) s. 30. 
201 Prop. 2005/06:140 s. 109. 
202 Stattin (2020) s. 416. 
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förutsättningarna för budets genomförande. Åtgärder får inte heller vidtas 
med stöd av tidigare lämnat bemyndigande. Ytterligare får försvarsåtgärder 
som beslutats under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande 
godkännande inte vidtas innan sådant godkännande lämnats.203  
 
Som förklarat blir 5 kap. 1 § LUA tillämplig redan när målbolagets styrelse 
eller verkställande direktör har grundad anledning att anta att ett erbjudande 
är nära förestående. En fråga av intresse är därför hur länge styrelsen i ett 
potentiellt målbolag omfattas av de restriktioner som förbudet innebär om den 
potentiella budgivaren dröjer. Varken lagtexten eller förarbetena ger svar. Det 
har framförts att starka skäl talar för det potentiella målbolaget i en sådan 
situation efter viss tid måste kunna avkräva den potentielle budgivaren besked 
om huruvida det är aktuellt att lämna ett erbjudande. Om svaret är nekande är 
förbudet inte längre tillämpligt.204  
 

4.5.2 Exempel på försvarsåtgärder 

Bedömningen av huruvida en åtgärd är ägnad att försvåra ett offentligt 
uppköpserbjudande måste avgöras från fall till fall och prövas i budets 
kontext. Ledning kan dock erhållas från vad som typiskt sett utgör 
försvarsåtgärder.205 Därför är det motiverat att kortfattat beskriva några 
typexempel på försvarsåtgärder. De flesta i svensk doktrin refererade 
åtgärderna har ursprungligen utvecklats i amerikansk rätt och går därför 
traditionellt under amerikanska beteckningar. 
 
Ett vanligt exempel på försvarsåtgärder är att målbolaget emitterar 
värdepapper som på något sätt försvårar budet för budgivaren. Det kan 
exempelvis röra sig om en nyemission av aktier med förmånlig teckningskurs 
riktad till alla aktieägare förutom budgivaren. Ett annat exempel är utgivande 
av skuldebrev med särskilda rättigheter som är betungande för budgivaren. 
Försvarsåtgärder av denna typ brukar tas in i bolagsordningen och kallas för 
”posion pills”.206 Så kallade ”golden parachutes” gör målbolaget mindre 
attraktivt genom höga ersättningar till ledande befattningshavare eller 
styrelsen vid offentliga uppköp. Vidare går så kallad ”green mail” ut på att 
målbolaget, till en premie, återköper egna aktier av budgivaren.207  
 

 
203 Prop. 2005/06:140 s. 109 f. 
204 Nyström m.fl. (2018) s. 63. 
205 Stattin (2020) s. 416. 
206 Stattin (2020) s. 448; Eklund & Stattin (2016) s. 438; Melin Jakobsson & Sevenius 
(2017) s. 347 f.; Bergström & Samuelsson (2015) s. 100 f. 
207 Stattin (2020) s. 451.  
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AMN har i ett par uttalanden behandlat frågor relaterade till om vissa åtgärder 
utgör försvarsåtgärder enligt 5 kap 1 § 1 st. LUA.208 Av AMN 2014:11 
framgår bland annat att en åtgärd som i och för sig kan utgöra en otillåten 
försvarsåtgärd kan vara tillåten beroende på när den genomförs. I det aktuella 
fallet övervägde ett målbolag att lämna ett motbud avseende aktierna i 
budgivaren. Styrelsen i målbolaget ansågs inte förhindrad att vidta en sådan 
åtgärd efter att det ursprungliga budet fullföljts.209 Ytterligare framgår av 
AMN 2006:55 att det inte är en försvarsåtgärd att neka ”due-diligence”. 
 
Enbart det förhållandet att en åtgärd inte är förbjuden enligt 5 kap. 1 § 1 st. 
LUA innebär inte automatiskt att den också är förenlig med takeover-reglerna 
och god sed. Ett målbolags styrelses agerande i en budsituation måste, som 
diskuteras nedan under 4.3.2, även prövas mot punkten II.17 i takeover-
reglerna.210 Ytterligare kan styrelsen i ett målbolag vara aktiebolagsrättsligt 
förpliktigad att avstå från en åtgärd som inte är otillåten enligt förbudet mot 
försvarsåtgärder.211 
 

4.5.3 Undantaget från försvarsåtgärdsförbudet 

I 5 kap. 1 § 2 st. LUA fastslås att, trots förbudet mot att vidta försvarsåtgärder, 
bolaget får söka efter alternativa erbjudanden. Styrelsen får således, utan 
bolagsstämmans godkännande, söka efter alternativa erbjudanden i samband 
med ett offentligt uppköpserbjudande. Man hänvisar ofta till sådana 
konkurrerande bud som ”white knights”.212 Regeln är sparsamt diskuterad i 
den svenska rättsvetenskapen.  
 
Förarbetena upplyser inget om syftet med den nu aktuella regeln. Stattin drar 
emellertid slutsatsen att 5 kap. 1 § i dess helhet, inbegripet möjligheten att 
söka efter alternativa erbjudanden utan bolagsstämmobeslut, är uppsatt i 
aktieägarnas intresse.213 
 
Det har diskuterats om det är tillåtet enligt bestämmelsen att söka efter 
partiella erbjudanden. Detta skulle innebära att styrelsen försöker hitta en 
köpare till en större aktiepost i bolaget. Offentliga uppköpserbjudanden är 
inte sällan villkorade av en anslutningsgrad om 90 procent av aktierna. Ett 

 
208 Exv. AMN 2006:55, AMN 2014:11, AMN 2014:13 och AMN 2014:32. En 
sammanfattning av uttalanden finns i Nyström m.fl. (2018) s. 60 ff. Se även AMN 2018:31, 
som har diskuterats av Stattin (2020) s. 455 f. 
209 AMN 2014:11; Sjöman (2018) s. 31. 
210 Sjöman (2018) s. 34 f. 
211 Nyström m.fl. (2018) s 64. 
212 Stattin (2020) s. 457; Eklund & Stattin (2016) s. 438; Broneus & Stattin (2010) s. 65. 
213 Stattin (2020) s.457 ff.; Broneus & Stattin (2010) s. 65. 
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partiellt erbjudande skulle på grund därav kunna försvåra förutsättningarna 
för det ursprungliga erbjudandet. Sådana partiella bud brukar benämnas 
”white squires”.214 
 
Vad som menas med ”alternativa erbjudanden” i lagtextens mening påverkar 
huruvida det är tillåtet att söka efter partiella erbjudanden. Om begreppet har 
samma innebörd som ett offentligt uppköpserbjudande ges inledningsvis för 
handen det inte är otillåtet att söka efter partiella erbjudanden. Det står klart 
att styrelsen är oförhindrad att söka efter offentliga uppköpserbjudanden som 
finansiellt matchar det ursprungliga budet. Detta kan exempelvis innebära en 
högre budpremie i form av kontantvederlag eller i relationen mellan 
kontantvederlag och vederlag i form av aktier i budgivaren. Sådana 
erbjudanden ju bra för aktieägarvärdet. Gemensamt för dessa är att 
erbjudanden är lika, eller mer, omfattande än det ursprungliga erbjudandet. 
Stattin tycks mena att styrelsen är principiellt förhindrad att söka efter så 
kallade ”white squires” eftersom sådana torde få samma effekter som en 
försvarsåtgärd.215  
 
Ett eventuellt sökande efter ett alternativt erbjudande måste hursomhelst ske 
i aktieägarnas intresse. Enligt 5 kap. 1 § 2 st. LUA kan styrelsen därmed 
argumentera för att bolaget är mer värt på sikt, det vill säga att det bättre 
gynnar aktieägarvärdet på sikt att bolaget bedrivs självständigt jämfört med 
det vederlag som erbjuds i det aktuella uppköpserbjudandet.216 
 
I uttalandet AMN 2007:10 anförde nämnden att den omständighet att ett 
målbolag vidtar åtgärder för att undersöka och utvärdera ett 
uppköpserbjudande eller alternativ till erbjudandet som kan vara bättre för 
aktieägarna, inbegripet att målbolaget fortsätter som självständigt bolag, och 
sprider information till aktieägarna om sådana alternativ inte anses vara 
försvarsåtgärder. Av det nu nämnda uttalandet och AMN 2006:55 framgår att 
styrelsen får ådra sig skäliga kostnader för att söka alternativa erbjudanden. 
Detta innebär bland annat att kostnaderna måste vara marknadsmässiga och 
sakligt motiverade som förenliga med aktieägarnas intresse. Av AMN 
2007:10 kan man dra slutsatsen att även andra typer av åtgärder än offentliga 
uppköpserbjudanden inkluderas i begreppet ”alternativa erbjudanden” enligt 
5 kap. 1 § 2 st. LUA. I det aktuella fallet var det fråga om att med hjälp av 
externa rådgivare bland annat ta fram förslag till förändringar i målbolagets 
kapitalstruktur. 
 

 
214 Stattin (2020) s. 457 f.; Eklund & Stattin (2016) s. 439. 
215 Stattin (2020) s. 460 ff. och 167; Broneus & Stattin (2010) s. 65. 
216 Stattin (2017) s. 431. 
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En ytterligare aspekt som har hög relevans för uppsatsens andra frågeställning 
är att Stattin, med hänvisning till en rapport beställd av Europeiska 
kommissionen i anslutning till takeover-direktivet, som LUA bygger på, 
uttrycker att styrelsen ibland kanske till och med har en skyldighet att söka 
alternativa budgivare.217  
 

4.5.4 Målbolagetsstyrelsens skyldighet att 
agera i aktieägarnas intresse 

Vid ett offentligt uppköpserbjudande är målbolaget självt inte part i 
mellanhavanden och berörs, rättsligt sett inte, av själva erbjudandet. Att aktier 
byter ägare är en naturlig följd av aktiebolagets konstruktion. Huruvida så 
sker, och på vilka villkor, är således en fråga mellan köpare och säljare. Ett 
uppköpserbjudande är ovidkommande för målbolaget som sådant enligt 
denna utgångspunkt.218  
 
Ändå har målbolagsstyrelsen en central roll i uppköpsprocessen enligt 
punkten II.17 i takeover-reglerna som slår fast att styrelsen i målbolaget ska 
i frågor relaterade till erbjudandet agera i aktieägarnas intresse. Regeln går 
tillbaka till den ovan nämnda principen att målbolagets styrelse ska handla 
med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har och får inte 
förvägra värdepappersinnehavarna att ta ställning till erbjudandet.  
 
Nyström m.fl. konstaterar att regeln har beröringspunkter med styrelsens 
aktiebolagsrättsliga förpliktelse att agera i bolagets intresse, som i denna 
uppsats förklarats har betydelsen att verka för aktieägarnas gemensamma 
hypotetiska vinstintresse.219 Som nämnts anser författarna att vinstsyftet kan 
kringskära styrelsens, från aktiebolagsrättslig synpunkt, handlingsmöjligheter 
eller i vart fall ge upphov till tveksamheter om vad styrelsen ska respektive 
får göra i en budsituation. I normalfallet ger dock aktiebolagsrätten 
målbolagsstyrelsen utrymme, inom vissa ramar, att verka för ett så attraktivt 
uppköpserbjudande som möjligt, även om erbjudandet ur bolagets synvinkel 
är bolaget ovidkommande.220 
 

 
217 Stattin (2020) s. 458. 
218 Nyström m.fl. (2018) s. 241; Dotevall (2017) s. 94; Sattin (2017) s. 430; Nyström & 
Sjöman (2009) s. 14. Lindskog (2017) på s. 67 har framfört åsikten att detta innebär att 
styrelsen i en offentlig uppköpssituation agerar som kollektiv gestor för aktieägarna, och 
inte som ett bolagsorgan i aktiebolagsrättslig mening. Nyström & Sjöman (2009) s. 21 f. 
har kommenterat Lindskogs uttalande. 
219 Se avsnitt 3.2. 
220 Nyström m.fl. (2018) s. 240 ff. 
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Nyström m.fl. anser vidare att styrelsen, även från aktiebolagsrättslig 
synpunkt, får och ska vidta de åtgärder som erfordras för uppfyllande av 
bolagets åligganden enligt takeover-reglerna och får därvid belasta bolaget 
med de skäliga kostnader som detta föranleder. Som ett exempel på ett sådant 
åliggande nämns att målbolagsstyrelsen enligt II.17 inte bara kan utan också 
ska överväga andra alternativ till erbjudandet och vid behov, för det 
ändamålet, vidta sådana åtgärder som ligger i aktieägarnas intresse. Det rör 
sig emellertid inte om en obetingad förpliktelse att söka efter andra alternativ, 
utan enbart att överväga saken och vidta de åtgärder som bedöms ligga i 
aktieägarnas intresse.221 
 
Regeln i punkten II.17 takeover-reglerna och kommentaren ger uttryck för att 
styrelsen ska agera för att maximera aktieägarvärden. Stattin anser att 
maximering av aktieägarvärden i detta samband inte enbart innebär att 
styrelsen alltid ska sträva efter högsta möjliga pris per aktie. Som redan 
nämnts kan det beaktas att bolaget eventuellt är mer värt för aktieägarna på 
sikt. Vidare kan ett erbjudande ha att ge ett högre pris per aktie än ett annat, 
men ha en mer osäker vederlagsform, exempelvis aktier i budgivaren. Om det 
finns knapphändiga uppgifter om sådana aktier kan styrelsen anse att det 
andra budet är bättre om vederlaget däri exempelvis enbart består i pengar. 
Stattin anser dock att styrelsen kan gå ännu längre och beakta exempelvis 
tveksamheter hos budgivaren.222 
 
Nyström och Sjöman har utrett huruvida målbolagsstyrelsen kan ha en 
aktiebolagsrättslig skyldighet att medge så kallad ”due diligence”. I detta 
sammanhang kommenteras också det aktiebolagsrättsliga vinstsyftets 
förhållande till uppköpserbjudanden och styrelsens skyldighet att agera i 
aktieägarnas intresse. En utgångspunkt skulle möjligen kunna vara att 
styrelsens skyldighet att främja vinstsyftet är oförenlig med att ta bolagets 
resurser i anspråk för att ge aktieägarna möjlighet att sälja sina aktier. 
Författarna konstaterar att den finska aktiebolagslagen uppvisar stora likheter 
med den svenska när det kommer till styrelsens skyldighet att omsorgsfullt 
främja bolagets intresse. I förarbetena till den finska bestämmelsen anges att 
bolagsledningen vid avtalsförhandlingarna i samband med ett offentligt 
uppköpserbjudande ska eftersträva bästa möjliga erbjudande. Detta, menar 
författarna, antyder närmast att åtgärder till uppfyllande av skyldigheten att i 
aktieägarnas intresse verka för ett så attraktivt bud som möjligt inte behöver 
vara oförenliga med vinstsyftet. Huruvida så är fallet i Sverige, eller om man 
istället får laborera med ett slags hypotetiskt aktieägarsamtycke utanför 
vinstsyftet, kommenteras inte vidare. Nyström och Sjöman uttrycker 

 
221 Nyström m.fl. (2018) s. 243 ff.  
222 Stattin (2017) s. 431 f.  
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emellertid att de lutar åt att något ungefärligen motsvarande det finska 
förarbetsuttalandet bör anses gälla även i Sverige.223 

 
223 Nyström & Sjöman (2009) s. 19 ff.  
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5 Avslutande reflektioner 

5.1 Inledning 

Uppsatsens första frågeställning om vinstsyftets innebörd har deskriptivt 
besvarats i avsnitt 3. Den framställningen ligger nu, tillsammans med 
redogörelsen i avsnitt 4, till grund för att adressera uppsatsens andra 
frågeställning huruvida vinstsyftet kan medföra en skyldighet för styrelsen i 
ett målbolag att söka alternativa erbjudanden. Inledningsvis diskuteras 
vinstsyftets förhållande till 5 kap. 1 § LUA och punkten II.17 i takover-
reglerna.  
 

5.2 Förhållandet mellan vinstsyftet och 
aktiemarknadsrätten 

Det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet omfattar alla aktiebolag som inte har 
reglerat annat i bolagsordningen. Således är styrelsen i ett noterat bolag också 
bunden av vinstmaximeringsprincipen. Detta följer av 1 kap. 2 § 3 st. ABL 
där det fastslås att lagen gäller alla aktiebolag. Noterade bolag är vidare 
skyldiga att efterleva det tillkommande aktiemarknadsrättsliga regelverket. I 
denna uppsats har LUA och takeover-reglerna berörts. 
 

5.2.1 Förbudet mot försvarsåtgärder som 
sidorestrikon 

Som konstaterats innebär vinstsyftet som beslutsnorm att styrelsen ska 
efterleva vinstmaximeringsprincipen. En viktig yttre gräns för genomförandet 
av denna princip är förekommande sidorestriktioner. Sådana finns såväl 
utanför som inom aktiebolagsrätten.  
 
Vid ett offentligt uppköpserbjudande omfattas målbolagsstyrelsen av ett 
principiellt förbud mot att vidta försvarsåtgärder utan bolagsstämmans 
godkännande. Denna regel utgör en sidorestriktion och påverkar således 
målbolagsstyrelsens operationalisering av vinstmaximeringsprincipen. 
Styrelsen har en lagstadgad skyldighet att inte vidta åtgärder som är ägnade 
att försämra förutsättningarna för erbjudandets genomförande. Såväl denna 
regel som vinstsyftet har aktieägarskyddsändamål. Den förstnämnda handlar 
det om att tillgodose aktieägarnas intresse av att ta ställning till ett bud på 
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aktierna, medan vinstsyftet tillgodoser aktieägarnas intresse av att maximera 
värdet på deras investeringar. 
 
Man skulle kunna tänka sig att ett lämnat offentligt uppköpserbjudande, eller 
situationen att styrelsen har grundad anledning att anta att ett sådant är nära 
förestående, antas få negativa implikationer på styrelsens åliggande enligt 
vinstmaximeringsprincipen. I en sådan situation skulle man vidare kunna 
tänka sig att målbolagsstyrelsen frästas att, för att inte agera i strid med 
vinstsyftet, vidta försvarsåtgärder. Detta skulle dock inte vara acceptabelt. Att 
förbudet är en sidorestriktion innebär att styrelsen inte kan motivera 
försvarsåtgärder med hänvisning till vinstmaximeringsprincipen.  
 
Om bolagsstämman samtycker får dock styrelsen vidta försvarsåtgärder. Att 
styrelsen framställer ett sådant förslag är dock mycket ovanligt. Vidare är det 
inte en försvarsåtgärd att söka efter alternativa erbjudanden. 
Målbolagsstyrelsen i ett aktiemarknadsbolag är således enligt LUA 
oförhindrad att söka efter sådana erbjudanden.  
 

5.2.2 Vinstsyftet och aktieägarnas intresse 
enligt takeover-reglerna 

Vinstmaximeringsprincipen innebär att styrelsen är skyldig att i dess 
beslutsfattande sträva efter att maximera värdet på bolagets egna kapital. 
Principen tar alltså sikte på att styrelsens förvaltning av bolaget ska ske i 
aktieägarnas intresse, med målet är att öka värdet på deras investeringar. 
Denna värdeökning sker enligt en värderingskalkyl som utgår från värdet på 
det egna kapitalet. Vilket genomslag vinstmaximeringsprincipen får i en 
budsituation, där det snarare handlar om priset på aktierna än värdet på det 
egna kapitalet, är dock inte klart.  
 
Tillsammans med skyldigheten att efterleva vinstmaximeringsprincipen har 
styrelsen i ett målbolag en förpliktelse att i frågor relaterade till erbjudandet 
agera i aktieägarnas intresse enligt punkten II.17 i takeover-reglerna. Enligt 
kommentaren till regeln ska styrelsen överväga alternativ till erbjudandet. 
Styrelsen kan således enligt takeover-reglerna vara förpliktigad att söka efter 
alternativa erbjudanden, om det bedöms vara i aktieägarnas intresse. 
 
I ett såväl aktiebolagsrättsligt som takeover-rättsligt perspektiv ska styrelsens 
beslutsfattande utgå från aktieägarnas intresse. Detta innebär emellertid inte i 
sig att vinstmaximeringsprincipen överensstämmer med skyldigheten att i 
budrelaterade frågor agera i aktieägarnas intresse. En viktig utgångspunkt är 
delvis hur man betraktar aktiebolagsrättens relation i stort till 
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aktiemarknadsrätten. En i doktrinen välutvecklad ståndpunkt är att styrelsen 
i ett noterat bolag ska, även från aktiebolagsrättslig synpunkt, vidta de 
åtgärder som erfordras för uppfyllande av takeover-reglerna. Dessa regler är 
alltså som utgångspunkt aktiebolagsrättsligt oantastliga.  
 
Med detta utgångsläge kan man argumentera för att reglerna inte står i 
konflikt. Dock är ju ett offentligt uppköpserbjudande en fråga mellan 
budgivare och aktieägare. Målbolaget har egentligen inget rättsligt intresse i 
mellanhavandet. Att aktier byter ägare är som konstaterats en naturligt följd 
av aktiebolagets konstruktion. I noterade bolag har man dessutom valt att 
underlätta den processen genom att göra aktierna föremål för organiserad 
handel. Med utgångspunkten att ett offentligt uppköpserbjudande är bolaget 
ovidkommande förefaller det i själva verket oförenligt med vinstsyftet att 
styrelsen ägnar tid och kostnader åt att söka alternativa erbjudanden eftersom 
erbjudandet inte ens är relevant för bolaget som sådant. 
 
Av uttalanden i doktrinen att döma förhåller det sig dock inte så enkelt i en 
aktiemarknadsrättslig kontext. Det framhålls att vinstsyftet möjligtvis inte 
behöver stå i konflikt med styrelsens skyldighet att verka för ett så attraktivt 
uppköpserbjudande som möjligt. Om styrelsen framgångsrikt finner ett 
alternativt, för aktieägarna attraktivt bud aktualiseras antagligen i praktiken 
inga problem, och skyldigheten enligt takeover-reglerna att agera i 
aktieägarnas intresse har med högsta sannolikhet inte överträtts. Att styrelsen 
lägger tid och kostnader i syfte att facilitera aktieägarnas försäljning av aktier 
skulle dock kunna anses vara stridigt med vinstmaximeringsprincipen om 
värdet på bolagets egna kapital minskas till följd av åtgärderna.  
 
Utifrån relationen mellan aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten skulle 
man också kunna hävda att en i det enskilda fallet takeover-rättslig skyldighet 
att söka efter alternativa erbjudanden utgör en sidorestriktion. Takeover-
reglerna, innefattande styrelsens skyldighet att agera i aktieägarnas intresse i 
budrelaterade frågor, är ju som förklarat aktiebolagsrättsligt oantastliga. 
Denna föreslagna tolkning innebär att en takeover-rättslig skyldighet att söka 
efter alternativa erbjudanden bara inte är oförenlig med vinstsyftet, utan utgör 
en ram för vinstmaximeringsprincipens genomförande. 
 
I doktrinen finns inget tydligt svar på vad som gäller. En rimlig tolkning är 
dock att, mot bakgrund av den speciella situation som ett offentligt 
uppköpserbjudande innebär, vinstsyftet i ABL inte per automatik överskrids 
om styrelsen i aktieägarnas intresse söker alternativa erbjudandet enligt 
takeover-reglerna.  
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5.3 Söka alternativa erbjudanden enligt 
vinstmaximeringsprincipen 

Det ska nu undersökas om vinstmaximeringsprincipen på egen 
aktiebolagsrättslig grund kan medföra en skyldighet för styrelsen i ett 
målbolag att söka alternativa erbjudanden. ABL saknar relevant reglering om 
detta. Styrelsen är emellertid ur aktiemarknadsrättslig synpunkt principiellt 
oförhindrad att söka alternativa erbjudanden. I uppsatsen har således inte 
några relevanta sidorestriktioner som förhindrar styrelsen i detta avseende 
identifierats.  
 
Vinstmaximeringsprincipen innebär som tidigare nämnts en skyldighet för 
styrelsen att sträva efter att maximera värdet på bolagets egna kapital. 
Vinstsyftets relevans vid styrelsens beslutsfattande huruvida ett projekt eller 
en investering ska genomföras är därför tydlig. Den är också tydlig i 
beslutsfattande som rör avvägning mellan olika investeringsalternativ för 
bolaget. 
 
Om vinstmaximeringsprincipen hade inneburit en skyldighet att sträva efter 
att maximera bolagets börsvärde hade man kunnat argumentera att sökande 
efter alternativa erbjudanden i regel inbegreps i den strävan. En 
grundförutsättning hade då varit att styrelsen skulle sträva efter att sådana 
alternativa erbjudanden skulle utformas så offentliggörandet innebar att 
börsvärdet också ökar. Dock är detta inte innebörden av 
vinstmaximeringsprincipen. Styrelsen ska sträva efter att maximera bolagets 
egna kapital. Det är en annan sak att åtgärder i enlighet med den strävan också 
förhoppningsvis får effekten att priset på aktierna i ett noterat bolag, och 
därmed även börsvärdet, ökar.  
 
Vinsmaximeringsprincipen tillgodoser aktieägarnas intresse av att ta del av 
den vinst som genereras genom bolagets verksamhet. Detta tillgodoseende 
kan visserligen realiseras genom värdestegring på aktierna, men grunden för 
den värdestegring är i teorin att värdet på det egna kapitalet också ökat. Att 
söka alternativa erbjudanden, kan man mena, innebär tillgodoseende av 
aktieägarnas intresse av att göra en god aktieaffär och inte en strävan efter att 
maximera värdet på bolagets egna kapital. Det kan uttryckas som att värdet 
på det egna kapitalet påverkar priset på aktien, men priset på aktien får inga 
effekter på det egna kapitalets värde. Styrelsens skyldighet enligt 
vinstmaximeringsprincipen sträcker sig alltså inte till att direkt påverka priset 
på bolagets aktier. Den kalkyl som vinstmaximeringsprincipen bygger på 
förlitar sig på att sådan värdeökning istället uppnås genom att värdet på det 
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egna kapitalet ökar. Vinstsyftet är det ändamål som ska uppnås genom 
bolagets verksamhet.  
 
Ett annat resonemang är att vinstsyftet inte på aktiebolagsrättslig grund kan 
medföra en skyldighet för målbolagsstyrelsen att söka efter alternativa 
erbjudanden eftersom ett offentligt uppköpserbjudande är ovidkommande för 
bolaget. Ett uppköpserbjudande är en fråga på ägarplanet och frånkopplat 
frågor om bolaget som sådant. Med denna utgångspunkt skulle kostnader 
förknippande med sökandet efter alternativa erbjudanden till och med anses 
oförenliga med vinstmaximeringsprincipen. Det har dock ovan framförts att 
saken möjligen inte är fullt så enkel. Om bolaget i sig skulle ha ett legitimt 
intresse av att bli uppköpt skulle det enklare kunna påstås att det ryms inom 
vinstsyftet att söka alternativa erbjudanden. Det är inte orimligt att en sådan 
situation skulle kunna anses föreligga om exempelvis ett uppköp förväntas 
leda till en avsevärt bättre konkurrenssituation på marknaden för bolaget, 
vilket skulle leda till bättre förutsättningar för att maximera värdet på det egna 
kapitalet på sikt. Förutsättningarna för denna argumentation försvåras dock 
utifrån att svenska aktiebolags intresse är detsamma som aktieägarnas 
gemensamma hypotetiska intresse av vinst.  
 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

Svaret på denna uppsats andra frågeställning enligt ovanstående reflektioner 
kan sammanfattas på följande vis. Vinstsyftet kan inte enligt dess egen logik 
på aktiebolagsrättslig grund medföra en skyldighet för målbolagsstyrelsen att 
söka efter alternativa erbjudanden. Närmare till hands ligger att ett sådant 
handlande skulle kunna bedömas som oförenligt med 
vinstmaximeringsprincipen. En sådan skyldighet kan dock, fristående från 
regeln i 3 kap. 3 § ABL, föreligga enligt aktiemarknadsrätten. Mot bakgrund 
av den särskilda relationen mellan aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten 
är det inte alltid oförenligt med vinstsyftet att, enligt målbolagsstyrelsens 
skyldighet enligt takeover-reglerna att agera i aktieägarnas intresse, söka efter 
alternativa erbjudanden. Eventuellt skulle en sådan takeover-rättslig 
skyldighet kunna betraktas som en sidorestriktion. 
 
 
 
 



 65 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt Tryck 
 
Utredningsbetänkanden 
 
SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation 
SOU 1971:15  FÖRSLAG TILL AKTIEBOLAGSLAG M.M. 
 
 
Propositioner 
 
Prop. 1895:6  Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6  
Prop. 1975:103 Om förslag till ny aktiebolagslag, m.m. 
Prop. 1979/80:143 med förslag till ny lagstiftning om handelsbolag 

m.m. 
Prop. 1993/94:196 Ändringar I aktiebolagslagen m.m. 
Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 
Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag 
Prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

Litteratur 
 
Andersson, Jan & Pehrson, Lars. Likhetsprincipen och generalklausulerna. 
2008. I Svernlöv, Carl (red.): Aktiebolagslagens minoritetsskydd, Stockholm: 
Stockholm Centre for Commercial Law, 2008. [Cit. Andersson & Pehrson 
(2008)] 
 
Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf: Aktiebolagslagen: en 
kommentar Del 1, Kap 1 – 10, med supplement 15 juni 2020, Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2020. [Cit. Andersson, Johansson & Skog (2020)] 
 
Arvidsson, Niklas: Aktieägaravtal: särskilt om besluts- och 
överlåtelsebindningar, Stockholm: Thomson Reuters Professional AB, 2010. 
[Cit. Arvidsson (2010)] 
 
Bergström, Claes & Samuelsson, Per: Aktiebolagets grundproblem, uppl. 5:1, 
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015. [Cit. Bergström & Samuelsson 
(2015)] 
 
Broneus, Sandra & Stattin, Daniel: Lagen om offentliga 
uppköpserbjudanden: kommentarer och referenser, Stockholm: Thomson 
Reuters Professional AB, 2010. [Cit. Bronues & Stattin (2010)] 
 
Dotevall, Rolf: Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, 
uppl. 1:1, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015. [Cit. Dotevall (2015)] 
 
Dotevall, Rolf: Bolagsledningens skadeståndsansvar, uppl. 3:1, Stockholm: 
Wolters Kluwer Sverige AB, 2017. [Cit. Dotevall (2017)] 
 
Eklund, Karin & Stattin, Daniel: Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 
uppl. 2:2, Uppsala: Iustus Förlag AB, 2016. [Cit. Eklund & Stattin (2016)] 
 
Hemström, Carl: Bolagens rättsliga ställning: om enkla bolag, handelsbolag, 
kommanditbolag och aktiebolag, uppl. 9:1, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 
2010. [Cit. Hemström (2010)] 
 
Johansson, Svante. Publika respektive privata aktiebolag samt några andra 
aktiebolagstyper. 2017. I Sevenius, Robert & Örtengren, Robert: Börsrätt, 
uppl. 4:2, Lund: Studentlitteratur AB, 2017. [Cit. Johansson (2017)] 
 
Johansson, Svante: Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 12:1, 
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018. [Cit. Johanson (2018a)] 
 



 67 

Johansson, Svante: Bolagsstämma i svenska aktiebolag, uppl. 1:1, 
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018. [Cit. Johanson (2018b)] 
 
Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod. 2018. I Nääv, Maria & Zamboni, 
Mauro (red.): Juridisk metodlära, uppl. 2:1, Lund: Studentlitteratur AB, 
2018. [Cit. Kleineman (2018)] 
 
Koller, Tim, Goedhart, Marc & Wessels, David: Valuation: Measuring and 
Managing the Value of Companies, uppl. 6, New Jersey: John Wiley & Sons, 
Inc., 2015. [Cit. Valuation (2015)] 
 
Lehrberg, Bert: Aktiebolagsrätt, uppl. 1:1, Uppsala: Iusté Aktiebolag, 2016. 
[Cit. Lehrberg (2016)] 
 
Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod, uppl. 12:1, Uppsala: Iusté 
Aktiebolag, 2020. [Cit. Lehrberg (2020)] 
 
Lindskog, Stefan. I gränslandet mellan aktiebolagsrätt och börsrätt. 2017. I 
Sevenius, Robert & Örtengren, Robert: Börsrätt, uppl. 4:2, Lund: 
Studentlitteratur AB, 2017. [Cit. Lindskog (2017)] 
 
Melin Jakobsson, Annika & Sevenius, Robert. Publika företagsförvärv. 2017. 
I Sevenius, Robert & Örtengren, Robert: Börsrätt, uppl. 4:2, Lund: 
Studentlitteratur AB, 2017. [Cit. Melin Jakobsson & Sevenius (2017)] 
 
Nerep, Erik: Aktiebolagsrättslig analys – ett tvärsnitt av nyckelfrågor, 
Stockholm: Stiftelsen MercurIUS, 2003. [Cit. Nerep (2003)]  
 
Nerep, Erik, Samuelsson, Per & Adestam, Johan: Aktiebolagslagen: en 
kommentar: kapitel 1 – 6, Stockholm: Karnov Group Sweden AB, 2019. [Cit. 
Nerep, Samuelsson & Adestam (2019)] 
 
Nial, Håkan & Hemström, Carl: Om handelsbolag och enkla bolag, uppl. 4:1, 
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2008. [Cit. Nial & Hemström (2008)] 
 
Nyström, Göran & Sjöman, Erik. Aktieägarnas intresse, målbolagsstyrelsens 
ansvar?. 2009. I Svernlöv, Carl (red.): Aktieägares rättigheter, Uppsala: 
Iustus Förlag AB, 2009. [Cit. Nyström & Sjöman (2009)] 
 
Nyström, Göran, Ohlsson, Robert, Sjöman, Erik & Skog, Rolf: Takeover-
reglerna: en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden och börsernas takeover-regler, uppl. 5:1, Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2018. [Cit. Nyström m.fl. (2018)] 



 68 

 
Ohlson, Göran: Vikten av vinst: en studie av syftets betydelse i bolagsstyrning, 
Uppsala: Iustus Förlag AB, 2012. [Cit. Ohlson (2012)] 
 
Skog, Rolf: Rodhes Aktiebolagsrätt, uppl. 26:1, Stockholm: Norstedts Juridik 
AB, 2020. [Cit. Skog (2020)] 
 
Samuelsson, Per. En essä om vinst som värde. 2011. I Lindell-Frantz, Eva, 
Moberg, Krister, Nyström, Birgitta & Olsson, Katarina (red.): Festskrift till 
Boel Flodgren, Lund: Juristförlaget i Lund, 2011. [Cit. Samuelsson (2011)] 
 
Sandström, Torsten: Svensk aktiebolagsrätt, uppl. 7:1, Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, 2020. [Cit. Sandström (2020)] 
 
Sjåfjell, Beate, Johnston, Andrew, Anker-Sörensen, Linn & Millon, David. 
Shareholder primacy: the main barrier to sustainable companies. I Sjåfjell, 
Beate & Richardson, Benjamin J. (red.): Company Law and Sustainability: 
Legal Barriers and Opportunities, Cambridge: Cambridge University Press, 
2015. [Cit. Sjåfjell m.fl. (2015)] 
 
Sjöberg, Gustaf: Tvångsinlösen, Stockholm: Jure Förlag AB, 2007. [Cit. 
Sjöberg (2007)] 
 
Sjöman, Erik. Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten. 2008. I 
Svernlöv, Carl (red.): Aktiebolagslagens minoritetsskydd, Stockholm: 
Stockholm Centre for Commercial Law, 2008. [Cit. Sjöman (2008)] 
 
Sjöman, Erik. Fientliga bud i den svenska takeover-regleringen. 2018. I 
Sjöman, Erik & Skog, Rolf (red.): Fientliga uppköpserbjudanden – 
noteringar från ett kvällsseminarium, Corporate Governance Forum, 2018. 
[Cit. Sjöman (2018)] 
 
Stattin, Daniel: Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande: en 
rättsekonomisk, rättsdogmatisk och komparativ studie av 8 kap. 42§ 2 st. 2 
men. ABL, Uppsala: Uppsala universitet, 2007. [Cit. Stattin (2007)] 
 
Stattin, Daniel: Bolagsorgan och bolagsstyrning: en lärobok, Uppsala: 
Uppsala universitet, 2008. [Cit. Stattin (2008a)] 
 
Stattin, Daniel: Företagsstyrning: en studie av aktiebolagsrättens regler om 
ägar- och koncernstyrning, uppl. 2, Uppsala: Uppsala universitet, 2008. [Cit. 
Stattin (2008b)] 
 



 69 

Stattin, Daniel. Bolagsledningens plikter i aktiemarknadsbolag. 2017. I 
Sevenius, Robert & Örtengren, Robert: Börsrätt, uppl. 4:2, Lund: 
Studentlitteratur AB, 2017. [Cit. Stattin (2017)] 
 
Stattin, Daniel: Takeover: om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden enligt svensk rätt, uppl. 3:1, Stockholm: Norstedts Juridik 
AB, 2020. [Cit. Stattin (2020)] 
 
Svernlöv, Carl. 2016. Om ändring av bolagsordning. I Bernitz, Ulf, 
Kleineman, Jan, Munukka, Jori & van der Sluijs, Jessika (red.): Festskrift till 
Lars Pehrson, Stockholm: Jure Förlag AB, 2016. [Cit. Svernlöv (2016)] 
 
Taxell, Lars Erik: Aktiebolagets organisation, Åbo: Stiftelsen för Åbo 
akademi forskningsinstitut, 1983. [Cit. Taxell (1983)].  
 
Åhman, Ola: Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om 
aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt, 
Uppsala: Iustus förlag AB, 1997. [Cit. Åhman (1997)] 
 
Östberg, Jessica: Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att 
utnyttja affärsmöjligheter, Stockholm: Jure Förlag AB, 2016. [Cit. Östberg 
(2016)] 
 
Östberg, Jessica. 2019. Något om framtida medlemmars intresse och SAS-
principen i ljuset av NJA 2013 s. 117. I Sandberg, Fredrik, Chen, Kelly & 
Schultz, Mårten (red.): Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 10, 
Stockholm: Jure Förlag AB, 2019. [Cit. Östberg (2019)] 
 
Östberg, Jessica. 2020. Några tankar kring aktiebolagslagens vinstsyfte. I 
Andersson, Jan, Blad, Karin, Ehn, Clara & Östberg, Jessica (red.): Vänbok till 
Anders Lagerstedt: studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt, 
Stockholm: Jure Förlag AB, 2020. [Cit. Östberg (2020)] 
 
 
 
Artiklar 
 
Skog, Rolf: Om betydelsen av vinst i aktiebolagslagen, s. 11 – 19, i SvJT 
2015. [Cit. Skog (2015] 
 
Lindskog, Stefan: Aktieägaravtal – kommentarer med anledning av en 
avhandling, s. 265 – 289, i SvJT 2011. [Cit. Lindskog (2011)] 
 



 70 

Elektroniska källor 
 
Nerep, Erik, Samuelsson, Per & Adestam, Johan, Aktiebolagslag (2005:551) 
3 kap. 1 §, Lexino 2020-11-29. [Cit. Nerep, Samuelsson & Adestam 3 kap. 1 
§ ABL] 
 
Nerep, Erik, Samuelsson, Per & Adestam, Johan, Aktiebolagslag (2005:551) 
7 kap. 1 §, Lexino 2020-11-25. [Cit. Nerep, Samuelsson & Adestam 7 kap. 1 
§ ABL] 
 
Nerep, Erik, Samuelsson, Per & Adestam, Johan, Aktiebolagslag (2005:551) 
17 kap. 5 §, Lexino 2020-12-27. [Cit. Nerep, Samuelsson & Adestam 17 kap. 
5 § ABL] 
 
Nerep, Erik, Samuelsson, Per & Adestam, Johan, Aktiebolagslag (2005:551) 
29 kap. 1 §, Lexino 2020-12-26. [Cit. Nerep, Samuelsson & Adestam 29 kap. 
1 § ABL] 
 
https://www.fi.se/sv/marknad/emittenter/hemmedlemsstat/, besökt 2020-12-
28. 
 



 71 

Rättsfallsförteckning 

Högsta domstolen 
 
NJA 1967 s. 313 
NJA 1987 s. 394 
NJA 2000 s. 404 
NJA 2013 s. 117 
 
 
Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden 
 
AMN 2006:55 
AMN 2007:10 
AMN 2014:11 
AMN 2014:13 
AMN 2014:32 
AMN 2018:31 
 
 
 
 


