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För högt pris för
slopad revisionsplikt
Den intervjuade rättschefen på
Skatteverket tror att skatte-
razziorna blir vanligare när revi-
sionsplikten försvinner (DI 25/2).

Därför är det oerhört allvarligt
att näringsminister Maud Olofs-
son, genom en av sina närmaste
medarbetare, i samma artikel ut-
trycker ett sådant ointresse för de
betydande konsekvenser som blir
verklighet för svenska företag när
revisionsplikten avskaffas. 

Avskaffande skulle beröra en
majoritet av alla svenska aktie-
bolag och träder med sannolikhet
i kraft 2009. Maud Olofssons
medarbetare anser ändå att det är
för tidigt att diskutera följderna
av förslaget.

Regeringen driver flera bra för-
enklingsfrågor för företagare.
Men utan övergångsregler och
vissa regleringar vid revisions-
pliktens avskaffande riskerar
framför allt mindre bolag att ham-
na i en förtroendekris gentemot
samarbetspartner, kunder och
konkurrenter. Förenklingar som
skulle hjälpa företag, riskerar i
stället att stjälpa när skatterazzior
blir en del av företagarnas vardag.

Det är min förhoppning att re-
geringen har större framförhåll-
ning än vad som framkommit hit-
tills. Det behövs en lagstiftning
som inte enbart byter ut ett kon-
trollsystem mot något annat utan
också ser till företagens verkliga
behov.

BO ÅSELL
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Dålig affär för Östling
Scaniachefen Leif Östling går miste
om nästan 50 miljoner kronor och
de anställda om över 359 miljoner
kronor eftersom Volkswagen fått
dispens från budplikten av Aktie-
marknadsnämnden. 

� Mycket märkligt. Avskaffa Aktie-
marknadsnämnden omedelbart.

Nils Pettersson

� Förvaltarna från storägarna
Swedbank Fonder, AMF Pension
och Nordea Fonder tiger. De får
ju in spararnas avgifter ändå.

Snacka om passiv förvaltning

� Minoritetsägare måste accepte-
ra att andra aktieägare kan göra
bra affärer. Bud Fox
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Anställningsskydd håller
en miljon i utanförskap

Anställningskyddet slår hårt mot ungdomar och invandrare, de grupper som
regeringen värnar mest om. Att enbart fokusera på att jobb ska löna sig
räcker inte. Regeringen måste lära av den rapport som presenteras i dag om
inte en miljon människor ska vara kvar i utanförskap vid nästa val, skriver
rapportförfattaren Per Skedinger och professor Magnus Henrekson. 

I
dag presenterar Insti-
tutet för näringslivs-
forskning, IFN, en
omfattande studie:
”Effekter av anställ-

ningsskydd: Vad säger
forskningen?”

Det är en uppdaterad ge-
nomgång som bör ge väg-
ledning till regeringens sys-
selsättningspolitik. 

Regeringen har enbart
fokuserat på att göra det
mer lönsamt att arbeta än
att leva på bidrag. Det har
skett genom en åtstramning
av kvalifikationskraven för
ersättning, sänkta ersätt-
ningsnivåer för olika typer
av försörjningsstöd och
framför allt lägre skatt på
arbetsinkomster i förhållan-
de till bidragsbaserade in-
komster. 

En grundläggande slut-
sats i studien är att anställ-
ningsskyddet har flera olika
dimensioner; det går inte
att sammanfatta graden av
anställningsskydd i ett en-
kelt mått. Detta gör det svårt
att dra entydiga slutsatser

från aggregerade jämförel-
ser mellan länder, något
som regeringen dragit allt-
för stora växlar på. 

En tydlig slutsats av
forskningen är att en arbets-
marknad präglad av omfat-
tande regleringar sänker
sysselsättningsgraden för
ungdomar och invandrare,
precis de grupper som rege-
ringen säger sig vara mest
angelägen om att värna. Det
kan förklara att ungdomsar-
betslösheten på den betyd-
ligt mindre reglerade arbets-
marknaden i Danmark är
knappt 9 procent, medan
den i Sverige under lång tid
varit mer än dubbelt så hög. 

Ett omvälvande resultat
är att anställda känner sig
tryggare i länder med sva-
gare anställningsskydd.

Upplevd trygghet hand-
lar kanske mer om vetska-
pen att det är lätt att få ett
nytt jobb om man inte trivs
på sin nuvarande arbets-
plats eller förlorar jobbet.
Att i kraft av antal tjänsteår
ha ett mer omfattande, om

än inte heltäckande, skydd
mot uppsägning vid ned-
dragning, verkar inte väga
upp den effekten. 

Mindre överraskande
men av betydelse är att ett
starkt anställningsskydd en-
ligt flertalet studier bidrar
till minskad produktivitet.
Närliggande förklaringar till
detta är minskade incita-
ment till hög arbetsintensi-
tet på grund av lägre upp-
sägningsrisk och att en god
produktivitetsutveckling
förutsätter en hög grad av
fortlöpande omställningar. 

Länder med starkt an-
ställningsskydd har tvingats
acceptera möjligheter till
tidsbegränsade anställ-
ningskontrakt, en avtals-
form som berör en hög andel
sysselsatta bland ungdomar
och invandrare. Tidsbegrän-
sade anställningar bygger
inte de långsiktiga relationer
som är en förutsättning för
produktivitetshöjande in-
satser.

Alliansen gick till val på
löftet att minska utanför-

skapet på arbetsmarkna-
den. Sysselsättningen har
också ökat ovanligt mycket i
Sverige på senare år. De sys-
selsatta var 106 000 fler
2007 än 2006 och syssel-
sättningen förväntas öka
med ytterligare 65 000 i år.

Men hur mycket påverkas
utanförskapet? Om vi defi-
nierar utanförskapet som
antalet arbetslösa plus de
som står utanför arbetskraf-
ten exklusive studerande så
sjönk utanförskapet enligt
Konjunkturinstitutet från
1 045 000 till 1 003 000 per-
soner 2007. Det beräknas
sjunka till 980 000 inneva-
rande år och till 974 000 år
2009. Utanförskapet kom-
mer fortfarande att beröra
närmare en miljon männi-
skor inför kommande valår.

För den regering som
verkligen vill komma vidare
och på allvar minska utan-
förskapet på arbetsmarkna-
den finns det mycket ny –
och numera också lättill-
gänglig – forskning att för-
hålla sig till. 

A
tt Volkswagen
av Aktiemark-
nadsnämnden
fått dispens från
budplikten

möts av undran om inte
själva syftet med bupliktsre-
glerna är att skydda övriga
aktieägare vid ett kontroll-
ägarskifte.  

Även om Aktiemarknads-
nämnden gjort en korrekt
bedömning, varför uppfyll-
de inte lagen i detta fall sitt
syfte: att skydda minorite-
ten?

Det räcker inte med det
uppenbara; att minoriteten
tvingas beskåda från första
parkett hur aktiekursen
sjunker samtidigt som Wal-
lenbergsfären kan kvittera
ut 200 kronor per aktie. 

Kanske än värre, likvidi-
teten i aktien har försämrats
utan att kvarvarande aktieä-
gare getts möjlighet att i för-
väg positionera sig. Möjlig-
heten att påverka bolagets
utveckling har begränsats. 

Vari ligger då problemet?
Reglerna säger att den som
förvärvar aktier i ett svenskt
aktiemarknadsbolag mot-
svarande minst 30 procent
av rösterna, måste erbjuda
sig att förvärva resterande
aktier. 

Reglerna gäller inte retro-
aktivt och Volkswagen ägde
redan, långt innan reglerna
infördes, mer än 30 procent
av aktierna i Scania. 

Frågan kvarstår: Erbju-
der dagens regler ett till-
räckligt skydd för minorite-

ten? Är Aktiemarknads-
nämndens beslut i denna
typ av ärenden av sådan
betydelse för aktieägarna
att dessa bör meddelas i sär-
skild ordning? Att en ägare
söker dispens är en viktig
och tydlig signal om äga-
rens avsikter. 

När en aktieägare förvär-
var eller avyttrar aktier i ett
bolag och därmed uppnår
vissa fastställda gränsvär-
den av röstetalet eller anta-
let aktier i bolaget ska en
flaggningsanmälan göras.
När det gäller budplikten
finns endast ett gränsvärde,
30 procent. Något tvång att
lämna bud råder således in-
te vid ett ett spann om
31–100 procents ägande.

Aktiespararnas uppfatt-

ning är klar: Ytterligare
gränsvärden med skyldig-
het att lämna nytt bud be-
hövs, förslagsvis vid 50 pro-
cent och 67 procent av rös-
terna. 

Det finns fler aktieägare
som redan hade mer än 30
procent av rösterna i bolag
när lagen trädde i kraft. Åt-
gärder behövs så att inte
historien upprepar sig. Tyd-
lig information krävs därför
till aktieägarna när en dis-
pens från budplikten söks
och lämnas, exempelvis
genom information på bola-
gets hemsida. På så sätt
skulle minoritetens ställ-
ning och inflytande stärkas.
Att så sker är viktigt för det
fortsatta förtroendet för
aktiemarknaden. 

Inför budplikt vid 50 och 67 procent

Magnus 
Henrekson
professor, 
vd för Institutet
för näringslivs-
forskning,IFN

Per 
Skedinger
docent och 
rapport-
författare, IFN

� Skicka e-post till brev@di.se
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”Jag har en livstids erfarenhet och John McCain
har en livstids erfarenhet. Barack Obama
baserar sin kandidatur på ett tal han höll för
fyra år sedan.”

Hillary Clinton i  primärvalet. Citerad av TT.

”Ingen av oss har den erfarenheten, för ingen
har varit president. Därför handlar det här om
omdöme i stället.”

Barack Obama bemöter Hillary Clintons tal om erfarenhet när det gäller
internationella kriser. Citerad av TT.

Elisabeth
Tandan
vd, Aktie-
spararna

Peter 
Knutsson
Aktiespararnas 
Intressebevakning


