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Sammanfattning 
 
Som ett svar på en pågående globalisering och de miljörelaterade, sociala och 
ekonomiska kriser som delvis uppstått på grund av denna har ett ökat fokus på 
hållbarhet tillkommit. Aktiebolagens eventuella hållbarhets- och sociala ansvar har trätt 
in i samhällsdebatten gestaltat under begreppet Corporate Social Responsibility, som i 
den fortsatta framställningen förkortas CSR. Debatten är emellertid splittrad och åsikter 
av skilda slag har framförts kring huruvida bolagen och dess styrelser kan åläggas att i 
större utsträckning ta ansvar för samhället och miljön. Principen om vinstmaximering, 
som i huvudsak går ut på att företagens enda uppgift är att verka för maximal 
vinstgenerering, står mot en alltmer framträdande intressentteori i vilken vikten av 
andra värden än just vinst betonas och tillåts styra verksamheten. I sammanhanget har 
det lyfts frågor såsom vilket handlingsutrymme bolagets styrelse ska anses ha mot 
bakgrund av etiska och moraliska överväganden. Vidare har frågor kring CSR-
konceptets rättsliga förankring och behovet av lagstiftningsåtgärder tillkommit.  

Utgångspunkt för dessa frågor är i huvudsak den vinstsyftespresumtion som framgår 
indirekt av 3 kap. 3 §  aktiebolagslagen (2005:551), i det följande förkortad ABL. Vinst-
syftespresumtionen innebär att ett aktiebolag, vid avsaknad av ett uttryckligen 
föreskrivet undantag i bolagsordningen, ska ha som syfte att bereda aktieägarna vinst. 
Agerande i strid med vinstsyftet är inte tillåtet och således fungerar bestämmelsen som 
en skyddsregel för ägarna som försäkras om att styrelsen agerar i linje med deras 
intresse av maximal vinst. Det presumerade vinstsyftet utgör en handlingsram som 
styrelsen har att förhålla sig till vid bolagsförvaltningen. Rättsliga konsekvenser kan 
komma att aktualiseras för de fall styrelsen fattar beslut som inte på något sätt förväntas 
generera mervärde för bolaget och som således är att anse som vinstsyftesstridiga 
ageranden. 

Trots att ABL tydligt präglas av vinstsyftespresumtionen och att viss risk är 
förknippad med ageranden i strid med vinstsyftet har lagstiftaren genom ett antal 
rättsliga konstruktioner möjliggjort för en helt eller delvis avvikande syftesbild. Mot 
bakgrund av ett tämligen brett formulerat vinstsyfte i vilket en långsiktig vinst-
maximering kan bejakas och med hänsyn tagen till de verktyg som finns att tillgå, där  
bl.a. gåvoregeln är värd att nämna, tycks styrelsen ha ett betydande utrymme att inom 
ramen för ABL verka för hållbart företagande. Även om rådande reglering inte direkt 
kan sägas uppmana bolagets styrelse till ett ökat ansvarstagande, kan den heller inte 
anses motarbeta hållbart företagande. Lagstiftningsåtgärder tycks därför inte påkallade 
för att CSR-hänsyn ska kunna tas inom ramen för ABL.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
I samband med fjolårets omfattande skogsbränder och extrema värmerekord världen 
över har frågan om klimatförändringar kommit att hamna i rampljuset. Idag står vi inför 
en sammanstrålning av både miljörelaterade, sociala och ekonomiska kriser. I 
kölvattnet av dessa återkommande kriser, inbegripet miljöproblem, ohämmat 
utnyttjande av arbetskraft i vissa delar av världen och annan hänsynslös exploatering, 
lyfts frågor om förtroende och ansvar och vilken roll företagen och dess ledningar ska 
spela.1 

Aktiebolaget som konstruktion är en av vår tids mest geniala idéer för att främja 
företagande och betydelsen aktiebolaget som sådant haft för den ekonomiska 
utvecklingen och välfärden går inte att överskatta. Med anledning av bolagets 
betydande roll för samhällsutvecklingen kan det tyckas föga förvånande att frågan kring 
dess ansvar ställs på sin spets.2 I ljuset av ett ökat fokus på hållbarhet har i synnerhet 
två frågor utkristalliserats; vilket syfte ett bolag ska anses ha och i vems intresse 
detsamma ska bedrivas. Den vedertagna uppfattningen, som kan sägas gå i linje med 
citatet ”the business of business is business”3, är att ett bolags verksamhet ska bedrivas 
till förmån för dess aktieägare i syfte att generera maximal avkastning. I linje härmed 
vilar aktiebolagslagen (2005:551), vilken i det följande förkortas ABL, på grund-
principen att ett aktiebolag ska bedrivas med ett vinstsyfte.4  

 Åsikter av annat slag har dock framförts. Dessa bottnar i att företag inte uteslutande 
kan drivas i aktieägarnas avkastningsintresse utan att fler värden och intressen måste 
beaktas.5 Särskilt under 1900-talet har intresset för affärsetik intensifierats och frågan 
har bl.a. inordnats under begreppet Corporate Social Responsibility som fortsättnings-
vis förkortas CSR och som på svenska närmast kan översättas till företags sociala 
ansvar eller ansvarsfullt och hållbart företagande.6  

Vid en första anblick kan CSR framstå som ett område som ankommer på bolags-
stämman att fatta beslut om. Medelsförvaltningen är en angelägenhet för stämman och 
möjligheten att genom en föreskrift i bolagsordningen styra bolaget med ett avvikande 
syfte står stämman till buds. Det är emellertid bolagets styrelse och verkställande 
direktör som sköter driften av bolaget och som därmed har att fatta beslut om huruvida 
CSR i praktiken ska inkorporeras i verksamheten. Av särskild vikt i detta sammanhang 
är styrelsen som rent juridiskt kan ses som företagets högsta permanenta organ med 
ansvar för bolagets angelägenheter.7  
  

                                                
1 Se Sjåfjell, B., Beyond Climate Risk: Integrating Sustainability into the Duties of the Corporate 
Board, s. 2.  
2 Sjåfjell, B., Towards a Sustainable European Company Law – A Normative Analysis of the Objectives 
of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case, s. 3 f.  
3 Citatet myntades på 1970-talet av ekonomen tillika nobelpristagaren Milton Friedman som med 
bestämdhet förespråkade att företagens enda syfte är vinstmaximering och att detsamma utgör grunden 
för den moderna ekonomin. Se vidare Friedman, M., The Social Responsibility of Business is to 
Increase its Profits, s. 173 ff.  
4 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 272. 
5 Skog, R., Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen, s. 11.   
6 Borglund, T., De Geer, H. & Halvarsson, M., Värdeskapande CSR, s. 51. 
7 Jfr Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 216 samt Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of 
the Board and Corporate Social Responsibility (CSR), s. 6. 
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Styrelsen har enligt ABL ett omfattande ansvar och det ankommer på styrelsen att 
främja bolagets intressen. Av särskild betydelse i detta sammanhang är aktieägarnas 
intresse av att göra vinst. Att styrelsen har ett långtgående ansvar att fatta beslut i linje 
med ägarnas presumerade vinstintresse är det få som ställer sig emot. Ansvaret utöver 
det, som grundas i etik, moral och socialt ansvar, blir dock genast en gråzon. 
Avsaknaden av rättsregler för affärsbeslut som fattas mot bakgrund av etiska och 
moraliska överväganden innebär att bolagets styrelse allt som oftast befinner sig i 
juridikens ingenmansland. Oklarheter uppstår kring vilket handlingsutrymme styrelsen 
ska anses ha mot bakgrund av dessa etiska och moraliska överväganden.8   

Att finna ett sätt för bolag och dess styrelser att bidra till övergången mot hållbarhet 
har aldrig varit mer avgörande. Många menar att ”business as usual” inte längre är ett 
alternativ och att CSR måste främjas genom lagstiftningsåtgärder.9 CSR som tidigare 
präglats av frivillighet har nu nått nya dimensioner, där graden av frivillighet kan 
diskuteras. Med anledning av marknadsaktörernas krav och Europeiska kommission-
ens, i den fortsatta framställningen förkortat EU-kommissionen, förnyade definition av 
CSR10 har frågan om hållbart företagande blivit alltmer oundviklig och tanken på att 
integrera miljöskydd, social sammanhållning, hållbar utveckling och ekonomisk 
tillväxt alltmer framträdande.11 Tanken på ett tydligare samhällsansvar för bolagen och 
dess styrelser har emellertid föranlett kritik. Utöver de kritiker som på ett principiellt 
plan förespråkar att företaget enbart ska verka för vinstmaximering, finns de som menar 
att ett sådant ansvarstagande många gånger resulterar i en mångfacetterad och 
motstridig syftesbild. En syftesbild som avsevärt skiljer sig från, och som omöjligt kan 
förenas med, det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet.12  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bolagsstyrelsers ansvar och skyldigheter 
förhåller sig till ABL samt de riktlinjer och normer som följer av CSR. Genom att mer 
ingående undersöka ABL:s reglering av styrelsens ansvar och skyldigheter och det 
aktiebolagsrättsliga vinstsyftet är syftet med uppsatsen vidare att ta ställning till 
huruvida rådande reglering främjar eller hämmar hållbart företagande.  
 
För att uppfylla syftet besvaras följande frågor.  
 
Vilket handlingsutrymme har bolagsstyrelser, inom ramen för det ansvar och de 
skyldigheter ABL uppställer för desamma, att verka för CSR-frågor? 
 
I vilken grad är lagstiftningsåtgärder påkallade för att förankra CSR-hänsyn i 
aktiebolagens verksamheter? 
 
 
  

                                                
8 Jfr Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 200 och Sandström, T., 
Svensk aktiebolagsrätt, s. 271.  
9 Jfr Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility 
(CSR), s. 5. 
10 Den nya definitionen redogörs för nedan i avsnitt 2.3.2. 
11 KOM (2001) 366 slutlig, s. 4. 
12 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 15 ff. 
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1.3 Metod och material 
 
Uppsatsens frågeställningar tar utgångspunkt i rättsregler och deras tillämpning, varför 
rättsvetenskaplig metod i synnerhet används. Med hänsyn till att ämnet i stor 
utsträckning knyter an till samhällsfrågor är det både rimligt och fördelaktigt att angripa 
detsamma ur såväl ett internt som ett externt perspektiv, vilka båda erbjuds inom ramen 
för den rättsvetenskapliga metoden.13 
 
1.3.1 Det interna perspektivet och rättsdogmatiken 
 
Inledningsvis kan konstateras att det interna perspektivet, även kallat rättsdogmatiken, 
karaktäriseras som det traditionellt juridiska perspektivet i bemärkelsen att fråge-
ställningen angrips ur rättstillämparens perspektiv. Med rättsdogmatisk metod avses 
den del av rättsvetenskapen som verkar för beskrivning och analysering av de lege lata, 
genom en systematisk iakttagelse av rättskällor. 14  I sedvanlig ordning görs denna 
iakttagelse utifrån rättskälleläran i vilken lagtext, förarbeten, praxis och juridisk doktrin 
beaktas i den mån det är relevant.15 Den rättsdogmatiska metoden lämpar sig väl för 
utredningen kring den aktiebolagsrättsliga regleringen av styrelsens ansvar och 
skyldigheter som företas inom ramen för denna uppsats. Den lämpar sig även väl till att 
utröna syftena bakom, samt de intressen som legat till grund för, det presumerade 
vinstsyfte i 3 kap. 3 § ABL som styrelsen har att förhålla sig till. Särskilt då fokus ligger 
på lagtextens motivuttalanden. 

  Den rättsdogmatiska metoden har fått kritik för att bl.a. vara statisk och otidsenlig. 
Metoden intresserar sig för normer och inte för hur dessa tillämpas i praktiken. Metoden 
som sådan negligerar inte omvärldsiakttagelser, exempelvis empiriska studier, men 
metodologisk problematik uppstår när dessa iakttagelser används i rättstillämpningen.16 
Rättsdogmatiken har vidare kritiserats för att fastställa de lege lata endast vid viss 
tidpunkt, varför utrymme inte ges för rättsvetenskapen att utvecklas på annat sätt än 
genom rättspraxis. Även brister i metodens vetenskaplighet har lyfts fram, i 
bemärkelsen att metoden syftar till att tolka rättskällor. 17  Redan beteckningen 
”rättsdogmatik” kan anses oklädsam på en vetenskaplig disciplin, då ordet ”dogmatisk” 
står för ovilja till förnyelse och kan ses som synonym till ovetenskaplighet.18 Den kritik 
som riktats mot rättsdogmatiken för att vara en metod av ovetenskaplig art har 
tillbakavisats av bl.a. Jareborg som framhåller att vetenskapligheten i en metod inte 
ligger i dess resultat, utan snarare i de metodologiska funktionerna. Forskning som 
bedrivs i vetenskapligt syfte är således vetenskaplig oavsett vilken metod som 
används. 19  Likaså Kleineman avvisar kritiken avseende rättsdogmatikens oveten-
skaplighet såsom föråldrad.20  

                                                
13 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 109. Den rättsvetenskapliga metoden beskrivs, enligt 
Olsen, som en vetenskaplig metod som kan angripas ur flertalet perspektiv och synvinklar.  
14 Jfr Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, s. 249.  
15 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 21 i Juridisk metodlära (Korling, F. & Zamboni, M. red.), 
jfr Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 42 ff.  
16 Jfr Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24 i Juridisk metodlära (Korling, F. & Zamboni, M. red.) 
samt Hellner, J., Rättsteori: En introduktion, s.12 f. 
17 Se Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen: Studier i förmögenhetsrätt, s. 27. 
18 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 117 f. 
19 Jareborg, N., Rättsdogmatiken som vetenskap, s. 8 f. 
20 Jfr Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24 i Juridisk metodlära (Korling, F. & Zamboni, M. 
red.). 
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Trots den kritik som riktats mot den rättsdogmatiska metoden är den utgångspunkt i 
nämnda delar av uppsatsen, då den anses mest lämpad för dessa delars uppbyggnad. 
Kritiken kan dock tyda på att ett annat perspektiv stundom är nödvändigt, något som är 
fallet i denna uppsats. Nedan redogörs därför för ett externt perspektiv som erbjuds 
inom ramen för den rättsvetenskapliga metoden och som lämpar sig väl för utredningen 
av de delar i uppsatsen som har en stark anknytning till samhället i stort.  
 
1.3.2 Det externa perspektivet  
 
Beträffande uppsatsens andra huvudområde, konceptet CSR, kan konstateras att 
området har lämnats utanför reglering i ABL. En svårighet i detta hänseende är valet 
av material och frågan om det finns rättskällor som, i ljuset av den aktiebolagsrättsliga 
regleringen, behandlar CSR. En stor del av materialet som berör CSR tenderar att 
utgöras av doktrin som helt, eller i vart fall till mestadels, är av rent ekonomisk karaktär 
och som således inte torde anses som en legitim rättskälla inom ramen för det interna 
perspektivet och rättsdogmatikens rättskällelära. Här märks att avsteg från rätts-
dogmatiken och det traditionella juridiska perspektivet inom den rättsvetenskapliga 
metoden är nödvändigt.  

Analysen av CSR och dess förhållande till ABL:s reglering av styrelsens ansvar och 
skyldigheter baseras således istället på soft law, både nationell och internationell, och 
på doktrin av rent eller delvis ekonomisk karaktär. Särskild vikt läggs vid doktrinen då 
den belyser hur diskussionen kring CSR sett ut i relation till bolagens vinstsyfte. Soft 
law och doktrin tillmäts således mer tyngd i besvarandet av frågeställningarna, än vad 
som vore fallet om CSR var en del av regleringen i ABL. I syfte att åskådliggöra hur 
tydligare hänsyn hade kunnat tas till CSR i lagstiftningen hänvisas vidare till 
internationell aktiebolagsrättslig lagstiftning. Utan att för den delen ta formen av en 
djupgående komparativ analys, kan inspiration härigenom hämtas kring vilka 
förändringsmöjligheter som står lagstiftaren till buds.  

Genom det externa perspektivet som ryms inom den rättsvetenskapliga metoden 
analyseras regleringen med hänsyn till diverse teorier och värderingar. Hit hör att 
författaren ställer sig ”utanför” rätten och betraktar andra värden, såsom rättsekonomi, 
rättshistoria och konstruktiv rättsvetenskap.21 Eftersom såväl ABL som CSR har en 
påtaglig förankring i samhällsekonomin och då materialet som tillämpas vad gäller 
CSR i huvudsak består av ekonomisk doktrin, behandlas problematiken och analysen i 
föreliggande uppsats delvis ur ett rättsekonomiskt perspektiv.  

För att slutligen kunna angripa frågan huruvida en förändring av ABL i ljuset av 
CSR är påkallad används rättsanalytisk metod. Till skillnad från den rättsdogmatiska 
metoden som ämnar fastställa de lege lata, tillåter den rättsanalytiska metoden en friare 
analys av rätten. Sandgren har härvid hävdat att den rättsanalytiska metoden är mer 
öppen för värderingar, inte minst vid analyser av värderingar som är att anse som 
allmänt erkända i samhället. Analyserandet av hållbarhetsperspektiv inom ett visst 
område ter sig således naturligt i enlighet med metoden.22 Med hjälp av den rätts-
analytiska metoden förs sålunda en diskussion kring huruvida ekonomisk effektivitet 
och hållbarhet kan sammanflätas på ett ändamålsenligt sätt.  
  

                                                
21 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 120.   
22 Jfr Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 
45 ff. 
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Utifrån det nu anförda kan konstateras att både uppsatsens metod- och materialval 
grundar sig i att CSR är ett område inom vilket det idag saknas reglering i ABL, varför 
analysen av CSR bygger på doktrin av ekonomisk karaktär och idéer som hämtas från 
andra rättsområden och rättsordningar. Således lämpar sig den rättsvetenskapliga 
metoden väl för uppbyggnaden av denna uppsats, då den dels medför att rätts-
dogmatiken kan tillämpas vid utredning av de mer specifika rättsregler som ABL 
uppställer kring bolagsstyrelsers ansvar och skyldigheter och dels tillåter avsteg från 
rättsdogmatiken i de delar av uppsatsen där ett mer externt perspektiv är påkallat och 
där hänsyn måste tas till samhället i stort.  
 
1.4 Avgränsning 
 
Uppsatsen avhandlar uteslutande bolagsstyrelsers möjlighet att i ljuset av ABL verka 
för CSR-hänsyn. Således undantas bolagsstämmans och den verkställande direktörens 
eventuella möjligheter från denna framställning. Anledningen till avgränsningen är att 
styrelsen svarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets ange-
lägenheter. Hit hör att främja bolagets intresse och särskilt aktieägarnas intresse av 
vinst. Styrelsen har utöver ansvaret för den interna förvaltningen även till uppgift att 
representera bolaget utåt genom avtal och andra rättshandlingar, varför den verkliga 
makten över bolaget i det praktiska affärslivet kan sägas ligga hos styrelsen.23 Styrelsen 
spelar således en särskilt central roll i strävan efter att integrera CSR i bolagens 
verksamheter.24 

Med hänsyn till att såväl aktiebolagsrätten som CSR är områden med en tillsynes 
oändlig utforskningsmöjlighet görs vidare en avgränsning, varvid endast publika bolag 
vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity 
redogörs för. Avgränsningen är motiverad mot bakgrund av att det publika aktiebolaget 
är en organisationsform som införskaffar kapital från allmänheten och som därav är 
präglat av ett spritt ägande, något som är av intresse för utredningen. I publika 
aktiebolag är aktieinnehavet särskilt ekonomiskt präglat då ägarna, utöver att ta del av 
den eventuella vinsten, i regel inte har något annat intresse i bolaget.25 Fortsättningsvis 
ska därför ”bolag” förstås som just publika aktiebolag.  
 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel, varav kapitel sex och sju utgör framställningens 
analys. I uppsatsens första kapitel introduceras ämnesval, syfte och frågeställningar, 
särskilda metodologiska överväganden och materialval samt avgränsningar. 

 I det andra kapitlet ges läsaren en förhållandevis ingående redogörelse för CSR och 
vad som avses med hållbart företagande. En bild ges av hur CSR och definitionen av 
detsamma utvecklats genom tiderna och hur regleringen som finns på området ser ut 
idag. Vidare presenteras några av de förlag på reform som lyfts vad gäller inkorporering 
av CSR i lagstiftningen.  

Kapitel tre presenterar den rättsekonomiska dimensionen av uppsatsen. CSR ställs i 
relation till Friedmans teori om vinstmaximering för att introducera och belysa frågan 
huruvida CSR och vinstmaximering på ett rättsekonomiskt och teoretiskt plan måste 

                                                
23 Se vidare Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 216.  
24 Jfr Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility 
(CSR), s. 6.  
25 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 34.  
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anses stå i uppenbar konflikt. Härvid ämnar kapitlet även att belysa den kritik som 
motståndare till CSR vanligen framhåller.  

Det fjärde kapitlet redogör för aktiebolaget som associationsform, dess historia och 
i synnerhet det i 3 kap. 3 § ABL uppställda vinstsyftet. Initialt presenteras några ord 
om aktiebolagets karaktäristik och dess funktion för samhällsekonomin. Därefter 
redogörs mer ingående för vinstsyftet och ändamålen bakom dess tillkomst. Kapitlet 
ämnar fungera som utgångspunkt för den analys som företas i den fortsatta 
framställningen kring vinstsyftets påverkan på beslutsfattandet i bolaget.  

Uppsatsens femte kapitel ägnas helt åt bolagsstyrelsen och de regler och principer 
som begränsar styrelsens möjligheter att handla. Initialt redogörs för det grundläggande 
ansvar och de skyldigheter ABL uppställer för styrelsen. Sedermera berörs de rättsliga 
risker och följder som är förknippade med en överträdelse av vinstsyftet.   

I det sjätte kapitlet analyseras styrelsens möjlighet att inom ramen för ABL och 
vinstsyftet fatta hållbara beslut. En diskussion förs kring vinstsyftet och dess relation 
till CSR i syfte att utröna huruvida en rättslig konflikt mellan desamma de facto 
föreligger. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vilket handlingsutrymme som 
faktiskt står styrelsen till buds och vilka möjligheter som således finns för densamma 
att styra bolaget i en miljövänlig och hållbar riktning.  

I det sjunde kapitlet presenteras utifrån vad som framkommit i uppsatsen några 
synpunkter de lege ferenda. Kapitlet ämnar analysera huruvida lagstiftningsåtgärder av 
någon art är påkallade för att förankra CSR i bolagens verksamheter. Särskild 
utgångspunkt tas i de förslag på reform som tidigare presenterats och diskussion förs 
kring vad som borde göras för att främja en hållbar framtid samtidigt som den 
aktiebolagsrättsliga konstruktionen bejakas.  

Det åttonde och avslutande kapitlet presenterar de slutsatser som kan dras kring 
styrelsens handlingsutrymme samt i vilken grad lagstiftningsåtgärder är påkallade.   
Kapitlet mynnar till sist ut i några avslutande ord.  
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2. Corporate Social Responsibility 
 
2.1 Inledning 
 
I detta kapitel redogörs för vad som avses med företagens sociala ansvar eller hållbart 
företagande. Kapitlet fungerar som utgångspunkt för den fortsatta framställningen 
genom att ge perspektiv på vad CSR kan betyda i teorin och i praktiken samt genom att 
sätta in dessa frågor i ett såväl historiskt som nutida sammanhang. Vidare syftar detta 
kapitel till att ge läsaren en bild av den omfattande självreglering som finns på området 
idag. Både internationella och nationella regelverk redogörs för. Avslutningsvis 
presenteras några av de förslag till reform som lyfts vad gäller införandet av CSR i 
lagstiftningen.  
 
2.2 En debatt med historiska rötter 
 
Som ett resultat av de miljöproblem och den oerhörda exploatering som på senare år 
uppdagats världen över har det vuxit fram diverse handlingsprogram med mål att 
företag ska ta ansvar för sociala, etiska, miljömässiga och andra samhälleliga 
konsekvenser som uppstår på grund av deras verksamheter. Internationellt används 
begrepp såsom CSR, sustainability och corporate citizenship. 26  För svenskt vid-
kommande förekommer benämningar som företags sociala ansvar eller ansvarsfullt och 
hållbart företagande.27 Idén om att företag har ett samhällsansvar kan härledas flera 
århundraden tillbaka, men startskottet för den moderna tappningen av CSR anses vara 
Howard R. Bowens verk ”Social Responsibilities of the Businessman” som 
publicerades 1953. Bowen söker i sin teori understryka en grundtanke om att 
storföretagen är mittpunkten för beslutsfattande och makt, varför deras agerande får 
konsekvenser för samhället i stort. Bowen betraktas vidare som upphovsman till den 
idag vanligt förekommande frågan vilket ansvar för samhället företagsmän rimligen 
förväntas ta. Han besvarade frågeställningen med följande formulering som idag kan 
sägas utgöra grunden för modern CSR.28 Bowen menade att företagsmännens sociala 
ansvarstagande; 
 

“[...] refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to 
make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable 
in terms of the objectives and values of our society.”29 

 
1979 presenterade Archie Carroll en ny definition, eller snarare modell, av CSR.30 
Carrolls modell kan beskrivas som ett slags CSR-pyramid i vilken både ekonomiskt, 
rättsligt, etiskt och filantropiskt ansvar inbegrips och där det ekonomiska ansvaret kan 
anses utgöra pyramidens botten. Modellen utgår från idén om vinstmaximering och det 
framhålls att vinst är och kommer förbli företagens viktigaste incitament, då det 
kapitalistiska system vi lever i idag är skapat ur denna sanning. Nästa skikt i pyramiden 
består av de ramar rättssamhället kan sägas ställa upp för företagen. Därefter följer det 
etiska ansvaret, vilket består av etiska normer som inte finns kodifierade i lag. 
                                                
26 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 86. 
27 Borglund, T., De Geer, H. & Halvarsson, M., Värdeskapande CSR, s. 51.  
28 Carroll, A. B., Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct, s. 270. 
29 Citat hämtat från Carroll, A. B., Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional 
Construct, s. 270. 
30 Carroll, A. B., Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct, s. 282 ff.  
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Pyramidens topp utgörs sedermera av filantropin och innefattar det ansvar som 
tillkommer på företagen som en reaktion på samhällets förväntningar på desamma.31 
 
2.3 CSR idag 
 
2.3.1 Vad är CSR idag? 
 
Utvecklingen av CSR är idag tydligt sammanlänkad med den globalisering som ägt rum 
de senaste årtiondena. I och med globaliseringen har en multinationell företagsarena 
vuxit fram och möjliggjort för företag att kringgå tvingande lagstiftning i hemvistlandet 
och istället utnyttja både miljö och arbetskraft i länder med en mer slapphänt 
skyddslagstiftning. Som ett svar på företagens agerande har kritik följt och tydligare 
riktlinjer inom ramen för CSR tillkommit. 32  Som ovan nämnts har emellertid 
definitionen av CSR genomgått flertalet justeringar och många menar att ett enhetligt 
begrepp som kan ge tydlig vägledning för företagen saknas. Samtliga definitioner av 
CSR verkar dock ense om att CSR handlar om att företag tar ett socialt ansvar som 
sträcker sig utanför vad lagen stipulerar. CSR karaktäriseras vidare av att det sociala 
ansvarstagandet som företaget utövar ska vara frivilligt och innefatta transparens och 
öppenhet vad gäller företagets verksamhet. Vidare ska hänsyn tas till samtliga 
intressenter kopplade till företaget.33 

 Frivilligheten är något som särskilt präglar CSR. Den reglering som tillkommit har 
blivit normbildande, utan att i egentlig mening baseras på tvingande lagstiftning med 
tillhörande rättsliga sanktioner.34 Härvid kan konstateras att nationell lagstiftning i 
regel sätter upp en minimistandard, medan de internationella riktlinjer som tillkommit 
sätter en global press på företagen.35 Trots avsaknaden av tvingande moment är det 
tänkt att företagen på eget initiativ ska implementera riktlinjerna i sina verksamheter. 
Vidare antar riktlinjerna ett slags rättsligt tvingande karaktär för de fall de inkorporeras 
i avtal, något som blivit alltmer vanligt. Idag är CSR dessutom en så självklar del i 
många branscher att det anses som branschpraxis att rätta sig efter uppställda riktlinjer, 
varför frivilligheten i CSR i slutändan ändå kan ifrågasättas.36  

 
2.3.2 CSR-utvecklingen på EU-nivå 
 
Det har hänt mycket inom ramen för Europeiska unionens, fortsättningsvis förkortat 
EU, verksamhet de senaste tjugo åren och ett tydligt fokus har när det kommer till 
företagande legat just på att främja CSR-arbetet inom hela unionen. När Europeiska 
rådet sammanträdde i juni 2001 skapades en strategi för hur miljömässig och social 
hänsyn i allt större utsträckning skulle kunna bli ett naturligt inslag i företagens 
verksamheter.37 Rådets arbete byggde på begreppet hållbar utveckling som Förenta 
nationerna, fortsättningsvis FN, vid Brundtlandskommissionen 1987 hade definierat 

                                                
31 Carroll, A. B., Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct, s. 39 ff. 
32 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 88.  
33 Persson Österman, R. & Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt 
perspektiv, s. 96.  
34 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 87. 
35 Sevenius, R., Bolagsstyrning, s. 64 f. 
36 Jfr Ragnwaldh, J. & Konopik, P., Corporate Social Responsibility – utveckling mot en mer tvingande 
reglering?, s. 1.  
37 SN 200/1/01 REV 1, s. 2 f. 
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som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att för den delen äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.38  

Strategin grundades i att söka förena det ekonomiska, sociala och miljörelaterade 
området och förespråka hållbart företagande med framtida vinstgenerering som 
incitament. Det framfördes som argument att hållbart företagande, inbegripet innovativ 
utveckling och miljövänlig resursförbrukning, på sikt skulle komma att resultera i en 
konkurrensfördel. Företagen skulle därav se CSR-relaterat arbete som en investering 
snarare än en kostnad, i ett samhälle som alltmer präglas av hållbarhet. Målet var att 
skapa en enhetlig och kvalitativ europeisk ram för hållbart företagande som inte på 
något sätt skulle ersätta tvingande nationell reglering, utan snarare fungera som ett slags 
vägledning för företag att gå utöver rådande nationella minimistandarder.39 Som ett 
resultat härav presenterade EU-kommissionen den första europeiska definitionen av 
CSR, i vilken det anges att företag; 
 

”[…] på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 
verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.”40  

 
Frivillighet var således något som präglade den första enhetliga definitionen av CSR på 
EU-nivå, vilket även poängterades i motivuttalandena. 41  Tio år senare, 2011, 
konstaterade dock kommissionen att behov fanns att förtydliga vad CSR de facto 
innebär och vad som förväntas av företagen. Kommissionen sökte då inte enbart att 
justera den tidigare definitionen av CSR, utan lanserade följande helt nya definition av 
begreppet.   
 

”[...] företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för 
samhället.”42  

 
Denna förändring av definitionen av CSR, som syftade till att tydliggöra företagens 
skyldighet i förhållande till sin omgivning, blev revolutionerande. Den tydligaste 
skillnaden mellan den förra och den senare definitionen av CSR, är att den förra talar 
om total frivillighet medan den senare inbegriper ett ansvar för den egna verksamheten. 
Kommissionens nya definition av CSR blev således ett tydligt ställningstagande från 
EU:s håll. CSR skulle nu ses som en integrerad del av företagens ansvar gentemot 
samhället och inte som något företagen själva kan överväga att ta hänsyn till när de 
finner det passande. Ytterligare ett steg i CSR-utvecklingen på EU-nivå togs i och med 
införandet av direktiv 2014/95/EU. I samband härmed ställdes krav på företag av viss 
storlek att redovisa hållbarhets- och miljörelaterad information.43 Tidigare hade den 
reglering som fanns på området enbart uppmanat till sådan redovisning.44 Ambitionen 
med direktivet var att öka transparensen mellan europeiska företag för att säkerställa 
att den icke-finansiella information som lämnas når upp till samma enhetliga standard. 
Därigenom förväntades det underlätta för bolaget internt, och även för dess intressenter, 
att värdera hållbarhetsarbetet inom bolaget.45 Som ett resultat av direktivet kom ny 

                                                
38 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s. 6.  
39 KOM (2001) 366 slutlig, s. 5. 
40 Citat hämtat från KOM (2001) 366 slutlig, s. 6 f.  
41 KOM (2001) 366 slutlig, s. 22. 
42 Citat hämtat från KOM (2011) 681 slutlig, s 5 f.  
43 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU.  
44 KOM (2013) 207 slutlig, s 2 ff. 
45 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU och särskilt härom i skäl 5 och 7.  
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reglering i svensk rätt att införas i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen (1995:1554), 
fortsättningsvis förkortad ÅRL. Tilläggas bör emellertid att trenden hos svenska företag 
redan var en omfattande hållbarhetsredovisning, varför EU:s krav överlag redan hade 
tillgodosetts.46 Med anledning härav valde den svenska lagstiftaren att utvidga kretsen 
rapporteringsskyldiga och därmed gå utöver de minimikrav som direktivet uppställer.47     
 
2.3.3 Principer och annan vägledning 
 
I syfte att vägleda bolagen i det fortsatta arbetet med hållbarhet har EU-kommissionen 
hänvisat till ett antal etablerade riktlinjer, vilka kan sägas utgöra den globala ram för 
CSR som EU:s politik har anpassats till.48  

Initialt ska Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings, 
fortsättningsvis OECD, riktlinjer för multinationella företag nämnas. OECD:s riktlinjer 
är utformade som rekommendationer från regeringar till företag och uppmanar bl.a. 
företagen att bidra till hållbar utveckling. Riktlinjerna uppmanar även företagen att 
företa en intern s.k. due diligence med ambitionen att identifiera, förhindra, begränsa 
och ansvara för faktisk och potentiell negativ påverkan i frågor som omfattas av 
riktlinjerna. Nationella kontaktpunkter i medlemsländerna har tilldelats ansvaret att 
omsätta riktlinjerna.49 Den svenska nationella kontaktpunkten består av representanter 
från näringslivet, staten och arbetsorganisationer. Verkställigheten av riktlinjerna 
uppnås genom diskussion och dialog med nationella kontaktpunkter som medlare. I 
övrigt råder en avsaknad av kontroll- och sanktionsmöjligheter vid brott mot 
riktlinjerna.50 

FN är vidare en organisation som varit, och fortfarande är, vägledande inom CSR. 
FN har under åren tagit fram allmänt gällande principer som innefattar allt från 
mänskliga rättigheter till antikorruption och filantropiskt ansvarstagande. 51  Global 
Compact, vilket är ett nätverk av organisationer och företag som har till syfte att 
uppmärksamma samt uppmana företag till ansvar för tio fastställda principer inom 
områdena mänskliga rättigheter, miljö och bekämpning av korruption, är ett viktigt 
samarbete på FN:s initiativ. Medlemmarna ska årligen rapportera hur arbetet 
fortskrider. 52  Det saknas dock en sanktionerad kontroll av efterlevnaden, varför 
frivilligheten förblir intakt.53 Vidare bör något sägas om Agenda 2030 som antogs av 
FN:s generalförsamling 2015. Agendan ställer upp 17 mål och delmål, som ska verka 
för en långsiktigt hållbar miljömässig, ekonomisk och social utveckling. Emellertid 
ankommer det på de specifika medlemsländerna själva att, på eget bevåg, säkerställa 
dess globala ansvarstagande.54 Regeringen har för svenskt vidkommande poängterat att 
ambitionen är att svenska företag ska fullfölja den hållbarhetstrend som redan påbörjats, 

                                                
46 Arvidsson, S., Hållbarhetsrapportering i de största bolagen – Trender och tendenser, s. 1. 
47 Prop. 2015/16:193, s. 38 ff. 
48 KOM (2011) 681 slutlig, s. 7. 
49 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s. 11 ff. 
50 Regeringskansliet, Nationella kontaktpunkten (NKP). 
51 Madrakhimova, F. S., Evolution of the Concept and Definition of Corporate Social Responsibility, s. 
113 ff.  
52 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s. 12. 
53 Svenskt Näringsliv, Företagens roll i samhället – frågor och svar om företagens roll i samhället, s. 
26.  
54 Regeringens skrivelse 2015/16:182, Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 
2030, s. 1 f. 
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i vilken en hållbar företagsstrategi ska utgöra grunden i samtliga företags kärnverksam-
heter.55         

I sammanhanget ska även European Model Companies Act, i den fortsatta 
framställningen förkortat EMCA, nämnas. EMCA är resultatet av ett samarbete mellan 
ett antal professorer från några av EU:s medlemsstater som tillsammans utformat ett 
förslag till en ny aktiebolagslag. 56  Modellen är utformad i syfte att vara en 
inspirationskälla till aktiebolagsrätten för de europeiska medlemsstaterna men även för 
andra aktörer som finner den intressant. Medlemsstaterna kan välja att utfärda modellen 
i sin helhet, eller att anta utvalda bestämmelser från modellagen. EMCA erbjuder 
medlemsstaterna en harmoniserad bolagsrätt, men lämnar till varje medlemsstat att 
avgöra om densamma kommer att erbjuda sina företag de fördelar som harmonisering-
en sägs medföra. Den största fördelen med en harmoniserad bolagsrätt menar 
projektgruppen är att den fastställer liknande villkor för bolagets aktieägare och tredje 
parter över hela EU, något som underlättar vid gränsöverskridande investeringar och 
handel. Modellen är dock inte ett obligatoriskt harmoniseringsinstrument, eftersom 
medlemsstaterna inte är skyldiga att följa modellagen.57 EMCA kan betraktas som en 
dynamisk lagstiftning som utvecklas kontinuerligt som ett slags svar på de föränderliga 
miljöer och marknadsförhållanden moderna företag ställs inför idag. I detta hänseende 
är det av intresse att närmare granska vad EMCA föreskriver om CSR och hållbart 
företagande.  

 I bakgrunden till modellagen nämns att diskussion på senare tid förts kring att 
europeiska företag bör ta ett vidare rättsligt ansvar vad gäller hänsyn till mänskliga och 
miljömässiga intressen, företagens sociala ansvar och hållbar utveckling. Det nämns 
vidare att projektgruppen landat i slutsatsen att företag måste ta hänsyn till utvecklingen 
i samhället och förändringar i samhällets mål.58 Vad gäller frågan om bolagets syfte 
framhålls i Chapter 1, Section 1.06 att bolag i huvudsak ska bedrivas med vinstsyfte. 
Dock påpekas i kommentarerna till bestämmelsen vikten av att säkerställa att 
investeringar sker med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Att bolagsstyrelsen agerar 
utifrån ett långsiktigt perspektiv anges vara av särskild vikt för företagets lönsamhet. 
Ett sätt att främja långsiktig lönsamhet anges vidare vara uppmuntran till företagens 
sociala ansvar, öppenhet, aktivt ägande och utvecklandet av verktyg för att stödja en 
konstruktiv dialog mellan aktieägarna och företaget.59 
 
2.3.4 Arbete på nationell nivå  
 
Medlemsländerna har i ljuset av EU:s lagstiftningsarbete uppmanats till att vidta 
åtgärder i syfte att främja hållbar utveckling.60 Som en reaktion på bl.a. EU:s nya 
definition av CSR inleddes en rejäl översyn av det svenska hållbarhetsarbetet.61 Trots 
det faktum att det ligger på företagen själva att verka för en hållbar verksamhet, 
poängteras att statliga myndigheter måste bidra genom skapandet av incitament som 
uppmuntrar till ett ökat ansvarstagande.62 Sveriges regering har ställt sig bakom den 
nya definitionen av CSR och således accepterat det ansvar som medföljer av detsamma. 
                                                
55 Regeringens skrivelse 2015/16:182, Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 
2030, s. 27 f. 
56 Krüger Andersen, P., Andersson, J. B. m.fl., European Model Company Act (EMCA).  
57 Krüger Andersen, P., Andersson, J. B. m.fl., European Model Company Act (EMCA), s. 1.  
58 Krüger Andersen, P., Andersson, J. B. m.fl., European Model Company Act (EMCA), s. 10 f. 
59 Krüger Andersen, P., Andersson, J. B. m.fl., European Model Company Act (EMCA), s. 29 f. 
60 SN 200/1/01 REV 1, s. 5. 
61 Se bl.a. prop. 2002/03:122 samt Utrikesdepartementet (UD 13.031).  
62 KOM (2011) 681 slutlig, s. 8. 
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Härvid uppställer regeringen ett krav på företagen att de anammar utgivna riktlinjer, 
vilket medför att samtliga företag ska ha säkerställt att en kontroll av verksamhetens 
alla risker, häri inbegripet det eventuellt tillhörande ansvaret, kontinuerligt och 
systematiskt utförs. Därtill förespråkas att företagen och dess intressenter för en dialog 
kring dessa risker.63 Att utvärdera den egna verksamheten samt att utveckla arbetet med 
de internationella riktlinjerna som utgångspunkt är således bolagens primära uppgift.64 

Ett betydande inslag i aktiebolagsrätten och i synnerhet aktiemarknadsrätten är den 
självreglering som tillkommit på initiativ och genom utarbetning av marknadens 
aktörer. Svensk kod för bolagsstyrning är ett exempel härpå, vilken svenska bolag 
förbinder sig att tillämpa genom noteringsavtalet. Bakgrunden till att koden togs fram 
var Skandia-affären som uppdagades i början av 2000-talet. I och med affären 
uppmärksammades aktieägarnas begränsade möjligheter att kontrollera bolags-
ledningens arbete, vilket ledde till att regeringen tillsatte Etik & förtroende-
kommissionen i syfte att stärka förtroendet för svenskt näringsliv. Tillsammans med 
aktörer på marknaden togs ett förslag till Svensk kod för bolagsstyrning fram som 
trädde ikraft år 2005. Koden är inte som helhet tvingande, utan kan frångås med 
tillämpning av principen ”följ eller förklara”. Principen innebär att bolagen inte 
behöver följa koden om de öppet förklarar varför i årsredovisningen. 65  Genom 
användandet av principen skapas den flexibilitet som krävs för att företag av olika 
storlek, branschinriktning och komplexitet ska kunna använda ett och samma regelverk 
som riktmärke, samtidigt som utrymme ges att utveckla egna strategier.  

Svensk kod för bolagsstyrning genomsyras av en tydlig hierarkistruktur vad gäller 
bolagsorganen och det har explicit betonats att bolagsstämman har kompetens att fatta 
beslut i bolagets alla angelägenheter inklusive att, om den så finner det lämpligt, ge 
uttryckliga instruktioner till styrelse och verkställande direktör om bolagets 
förvaltning.66 Keisu och Stattin menar att den tydliga hierarkin mellan bolagsorganen 
ytterligare stärker aktieägarnas ställning i det svenska bolagsstyrningssystemet. 67 
Aktieägarnas exklusiva kontroll- och beslutskompetens kritiseras av Sjåfjell för att vara 
ett av de främsta hindren för integreringen av CSR i aktiebolagsrätten.68 Dock bör det 
framhållas att det i koden tydliggörs vikten av hållbarhet och av regel 10.4 framgår de 
krav på hållbarhetsrapportering som ställs på företagen.69  
 
2.3.5 Tidigare förslag till reform  
 
I finanskrisens efterdyningar märks en förändrad inställning hos flertalet företag, där 
hänsyn tas till hållbarhet och miljö trots att någon rättslig förändring inte tycks vara 
nära förestående. 70  En samstämmighet verkar ha infunnit sig kring att ohämmad 
kortsiktighet inte alltid är eftersträvansvärt, något som resulterat i ett ökat intresse för 
långsiktig vinstmaximering och hållbara investeringar. Trots att CSR ännu inte är 

                                                
63 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s. 7 ff.  
64 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s. 28.  
65 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 110. 
66 Keisu, J. & Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrnining – En introduktion till organisation, 
styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag, s. 54. 
67 Keisu, J. & Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrnining – En introduktion till organisation, 
styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag, s. 54. 
68 Se Sjåfjell, B., Why law matters, corporate social irresponsibility and the futility of voluntary 
climate change mitigation. 
69 Se Svensk kod för bolagsstyrning, s. 24.  
70 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 268 f. 
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lagreglerat har förslag på olika reformer givits genom tiderna. I det följande presenteras 
några av dessa reformförslag.      

Det enda egentliga lagförslag som lyfts inom ramen för den aktiebolagsrättsliga 
regleringen presenterades av EU-kommissionen och innebar att medlemsländerna 
skulle tillåta bolag att i sina bolagsordningar inkludera att långsiktiga mål ska främjas 
framför kortsiktiga vid en eventuell konflikt. Lagförslaget förkastades dock till förmån 
för en frivillighet i vilken bolagen själva tillåts avgöra i vilken mån de vill prioritera 
kort- respektive långsiktighet.71  

Trots det inställningsparadigm som uppdagats och som föranletts av bl.a. EU-
kommissionens förnyade och progressiva definition av CSR har det höjts röster som 
förespråkar att tydligare åtgärder bör vidtas för genomdrivandet av CSR. Sjåfjell är ett 
exempel härpå. Hon menar att trots att CSR inkorporerats i diverse företagsstrategier 
förblir hållbart företagande en moralisk skyldighet snarare än en rättslig, då varken 
kontroll eller sanktionsmöjligheter vid icke-efterlevnad av CSR finns att tillgå. Sjåfjell 
betonar att den enda följd som kan uppstå för bolag som inte lever upp till samhällets 
krav är ett försämrat renommé.72 Hon påpekar även att dagens slapphänta reglering 
öppnar upp för bolag att genom upprättandet av diverse interna riktlinjer officiellt ta sig 
an ett ansvar de sedermera inte lever upp till. Detta falska ansvarstagande riskerar enligt 
Sjåfjells mening att vilseleda marknaden och förringa hållbarhetsarbetet, då CSR enbart 
framstår som ett marknadsföringsknep och ett spel för galleriet snarare än en strategi 
för en hållbar framtid.73 

I strävan efter att förankra CSR hos samtliga företag och komma till botten med 
problemet hävdar Sjåfjell att lagstiftningsåtgärder inom ramen för alla länders 
bolagsrätt måste vidtas.74 En radikal förändring i bolagens sätt att se på verksamheten 
måste enligt Sjåfjells mening ske genom ett skifte från en aktieägarorienterad 
bolagsstyrning till en mer intresseorienterad sådan.75 Vinst måste på ett principiellt plan 
ge vika för exempelvis miljö och för att detta ska bli verklighet fordras att åtgärder 
förankras i den lag som kan anses utgöra bolagens ryggrad, ABL.76  Den minimi-
standard som exempelvis uppställs i miljölagstiftningen är enligt Sjåfjells mening inte 
tillräcklig för att åstadkomma en förändring i bolagens syn på hållbarhet. Förvisso 
medger Sjåfjell att det fokus som idag präglar företagens verksamheter i mångt och 
mycket är resultatet av flera års sedvana, snarare än lagstiftning. Men för att ändra 
diskursen krävs ett tydligt ställningstagande, förslagsvis inom ramen för ABL, där det 
föreskrivs att miljö och sociala faktorer ska beaktas vid beslutsfattande.77 

I linje med Sjåfjells förslag till förändring går den regleringsåtgärd som England 
vidtog vid införandet av den nya bolagslagen. Genom denna fastställdes en lagreglerad 
skyldighet för ledningen att beakta andra intressen än ägarnas vid beslutsfattande. 

                                                
71 Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility (CSR), 
s. 21 ff. 
72 Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility (CSR), 
s. 16 ff. 
73 Sjåfjell, B., Why law matters, corporate social irresponsibility and the futility of voluntary climate 
change mitigation, s. 6 ff.  
74 Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility (CSR), 
s. 34 ff. 
75 En närmare förklaring till aktieägarorienterad respektive intresseorienterad bolagsstyrning ges nedan 
i avsnitt 5.9.  
76 Sjåfjell, B., Why law matters, corporate social irresponsibility and the futility of voluntary climate 
change mitigation, s. 3 ff. 
77 Sjåfjell, B., Why law matters, corporate social irresponsibility and the futility of voluntary climate 
change mitigation, s. 13 ff. 
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Åtgärder som vidtas ska i enlighet härmed syfta till att långsiktigt maximera bolagets 
vinstintresse samtidigt som hänsyn ska tas till exempelvis kunder och leverantörer samt 
till hållbarhet och miljö. Bolagets framgång förväntas på så vis främjas parallellt med 
att hänsyn tas till samtliga intressenter.78 Likaså har i amerikansk rätt ett tydligare 
hållbarhetsfokus förankrats på sina håll i och med tydliggörandet att vinstsyftet i viss 
mån ska begränsas av andra värden. Enligt amerikansk rätt ska vinstmaximering 
sålunda vara; 
 

”[…] constrained by social imperatives and may be qualified by social 
needs”.79  

 
Det betonas dock att bolagens CSR-arbete även fortsättningsvis måste ha en koppling 
till rörelsen, i vart fall en indirekt sådan.80 Ledningen har således en skyldighet att 
beakta sociala aspekter samtidigt som vinst kvarstår som övergripande besluts-
kriterium. Det i amerikansk rätt ledande rättsfallet Dodge v. Ford tyder på att det 
primära syftet fortfarande måste vara att tillgodose aktieägarnas intresse av 
avkastning.81  

Även Jensen som på ett principiellt plan är emot tanken på en intressentorienterad 
bolagsstyrning och pluralistiska syften har presenterat ett förslag till förändring. Trots 
att Jensen är av åsikten att social välfärd endast kan uppnås då ett företag maximerar 
dess totala värde menar han att ett utpräglat vinstsyfte, där hänsyn inte tas till andra 
intressen än vinst, inte är något att sträva efter. Han riktar dock kritik mot 
intressentteorin där hänsyn tas till olika intressen och syften och ifrågasätter vad som 
händer vid en konflikt av desamma. Enligt Jensen kan ledningen svårligen hantera olika 
intressen och syften inom ramen för en och samma verksamhet. Jensen presenterar 
därför ett förslag på en kompromiss som han benämner ”upplyst intressentteori” eller 
”upplyst vinstmaximering” som bygger på att hänsyn ska tas till andra intressen än 
vinst, men där långsiktig vinst måste tillåtas vara det styrande värdet vid eventuell 
konflikt.82 

Vidare har Ohlson presenterat en idé om att i ABL tydliggöra kravet på en i 
bolagsordningen preciserad syftesbild, särskilt en pluralistisk sådan. Han menar att ett 
sådant förtydligande skulle ge CSR en mer framträdande roll och att eventuell konflikt 
mellan de olika syftena skulle kunna lösas genom en reglering direkt i företagets 
bolagsordning.83 Om inte en reglering av pluralistiska syften intas i bolagsordningen 
föreligger enligt Ohlson en risk att hållbarhet alltjämt kommer att bortprioriteras till 
förmån för vinst.84  

                                                
78 Se Companies Act 2006, chapter 46, article 172. 
79 Se Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 136 f. och ALI Principles, Vol. 1, s. 55 ff.  
80 Dotevall, R., Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning, s. 195 f.  
81 Dodge v. Ford Motor Co. 170 N.W (Mich. 1919). 
82 Jensen, M. C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, s. 8 
ff.   
83 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 67 ff. 
84 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 46 ff. 
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3. Några ord om den rättsekonomiska kontexten  
 
3.1 Inledning  
 
Inom affärsvärlden har CSR kritiserats för att vara ett direkt motstridigt intresse till 
vinst. Mats Qviberg, finansman tillika styrelseordförande i Investment Öresund AB, 
har bl.a. yttrat följande. ”Sätt stopp för det flummiga etikpratet innan det sätter krokben 
för företagande i vårt land”.85 I ljuset av denna debatt ämnar detta kapitel att kort 
redogöra för den rättsekonomiska dimensionen av uppsatsen, med särskild utgångs-
punkt i frågan huruvida CSR och vinstmaximering på ett rättsekonomiskt och teoretiskt 
plan måste anses stå i uppenbar konflikt. Friedmans teori om vinstmaximering beskrivs 
för att belysa hur motståndare i CSR-frågan ofta ser på saken.   
 
3.2 Allmänt 
 
Två vitala komponenter i en väl fungerande marknad och därmed ett modernt samhälle 
är ekonomisk tillväxt och upprätthållandet av en stabil marknadsekonomi. Därför kan 
det anses föga förvånande att ekonomiska hänsyn, såsom välstånd och effektiv 
resursallokering, har influerat rådande reglering på området. 86  I linje härmed är 
aktiebolagsrätten ett område som präglats av ekonomiska resonemang, både vad gäller 
det faktum att bolag till sin natur är ekonomiskt drivna och med tanke på lagstiftarens 
eftersträvade ändamålsuppfyllelse. 87  CSR-motståndarnas främsta argument är att 
företagets primära funktion är att generera vinst, vilket baseras på rättsekonomiska 
teorier som ser företaget som ett verktyg för ekonomisk utveckling.88 I samband med 
att klimatfrågan och företagens roll i densamma har uppdagats har dock dessa teorier 
ifrågasatts. Det framförs åsikter om att miljöhänsyn omöjligen kan förenas med 
ekonomisk vinning, varför rådande ekonomiska teorier måste förkastas i strävan efter 
en mer hållbar framtid.89 Andra menar att en sådan konflikt mellan vinstgenerering och 
hållbarhet inte föreligger och att det istället handlar om att anpassa den teoretiska 
värdegrunden.90  
 
3.3 ”The business of business is business” 
 
Som nämndes inledningsvis i denna uppsats var Friedman en tydlig motståndare till 
CSR och tanken på att företag, utöver ansvaret gentemot aktieägarna, har ett ansvar för 
samhället i stort. Friedmans uppfattning kan sammanfattas som att företagens 
samhällsansvar enbart består i att generera vinst, främja tillväxt och avstå från 
filantropisk verksamhet inom ramen för uppställda lagar och etiska normer. Hans 
uttalanden i frågan kan sägas utgöra CSR-debattens yttersta gräns. 91  Friedman 
redogjorde i artikeln ”The social responsibility of business is to increase its profits” för 
sitt fundamentala ställningstagande utifrån vilket många CSR-motståndare baserar sin 

                                                
85 Qviberg, M., Sätt stopp för etikpratet. 
86 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 37 ff. 
87 Stattin, D., Företagsstyrning – en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s. 60 ff. 
88 Sevenius, R., Bolagsstyrning, s. 66 f.  
89 Borglund, T., De Geer, H. & Halvarsson, M., Värdeskapande CSR, s. 85. 
90 Borglund, T., De Geer, H. & Halvarsson, M., Värdeskapande CSR, s. 88. 
91 Borglund, T., De Geer, H. & Halvarsson, M., Värdeskapande CSR, s. 57 f.  
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kritik.92 Enligt Friedman har ledningen inte någon rätt att spendera ägarnas kapital för 
att öka företagets sociala ansvar. Att lägga bolagets kapital på sociala ändamål skulle i 
Friedmans mening kunna omkullkasta grunden för marknadsekonomin. Vidare menade 
Friedman att ledningen är att uppfatta som en agent i förhållande till ägarna och att 
densamma således uteslutande ska agera i enlighet med ägarnas önskan som, om inget 
annat framkommer, presumeras vara vinstmaximering.93 

Aktieägarvärdet som präglar Friedmans teori grundas på tanken att aktieägarna är 
en grupp vars intresse av avkastning ska prioriteras av ledningen, häri inbegripet 
styrelsen, när den fattar beslut. Uttryckt i en presumtion av vinstmaximering utgör 
således aktieägarvärdet aktieägarnas incitament att investera. Med anledning härav 
tycks Friedmans citat ”the business of business is business” belysa en grundläggande 
syn på företaget, där ledningens uppgift enbart består i att öka värdet på aktieägarnas 
investeringar. 
 
3.4 En uppenbar konflikt? 
 
Utifrån vad som ovan nämnts märks två skilda ståndpunkter; att hållbart företagande 
motverkar vinstmaximering i bemärkelsen att resurser tas från bolaget och att CSR är 
nyckeln till framgång. Att ett ökat samhällsansvar riskerar att hota marknadsekonomin 
är ett argument som inte sällan framförs av motståndare till CSR. Qviberg uttryckte sin 
kritik med slående klarhet då han i en artikel från 2006 skrev följande.  
 

”Om man tar ropen efter mer etik på allvar måste vi stöpa om företagens roll 
i samhället. Vi kommer att slänga grus i marknadsekonomins välstånds-
maskineri.”94 

 
Kritiken är i huvudsak principiellt förankrad då det framhålls att det inte ankommer på 
företagen själva att axla det ansvar som tillfallit staten. Artikelns terminologi knyter an 
till bolagets funktion som kapitalassociation och följer Friedmans teori. Förespråkare 
av CSR förkastar dock påståendet att hållbarhet skulle sätta käppar i hjulet för 
företagandet och är istället av åsikten att CSR är en nödvändighet för det moderna 
bolaget.95 

Det finns i sammanhanget de som menar att vinst och hållbarhet inte nödvändigtvis 
behöver ses som varandra motsatser och att de båda kan anses gå hand i hand. Kramer 
och Porter, professorer vid Harvard Business School, är tunga förespråkare för länken 
mellan CSR och vinst. Enligt deras ståndpunkt, som utvecklats i en tämligen radikal 
riktning, har CSR gått från att vara en källa till framgång till att bli räddningen för det 
kapitalistiska systemet.96 Kramer och Porter är av åsikten att det inte längre går att skilja 
mellan de sociala och de ekonomiska aspekterna av företagandet och att bolaget är 
beroende av samhället för att överleva. De hävdar emellertid inte att filantropiska 
åtgärder uteslutande främjar företaget, utan menar att det handlar om att finna filantropi 
som är verksamhetsrelaterad på så sätt att både samhället och aktievärdet gynnas.97 Det 

                                                
92 Crane, A., Matten, D. & Spence, L. J., Corporate Social Responsibility – readings 
and cases in a global context, s. 24.  
93 Friedman, M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, s. 173 ff.  
94 Citat hämtat från Qviberg, M., Sätt stopp för etikpratet.  
95 Grafström, M., Götheberg, P & Windell, K., CSR: Företagsansvar i förändring, s. 13 f.  
96 Grankvist, P., Corporate Social Responsibility i praktiken – hur företag jobbar med hållbarhet för 
att tjäna pengar, s. 38 ff. 
97 Jfr Porter, M. E. & Kramer, M. R, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, s. 2 f. 



  17 

som av många vanligen benämns som ”strategiskt värdeskapande CSR” handlar således 
om att låta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar samverka i syfte att främja en 
långsiktig tillväxt.98  

Oavsett om det på ett rättsekonomiskt plan kan sägas föreligga en konflikt mellan 
vinst och CSR eller inte, något som analyseras mer nedan, är nästföljande steg att utreda 
vilka rättsliga ramar som uppställs för hållbart företagande. Med anledning härav tar 
författaren nu klivet in i ABL.  

  

 

 

 
  

                                                
98 Grankvist, P., Corporate Social Responsibility i praktiken – hur företag jobbar med hållbarhet för 
att tjäna pengar, s. 15 ff. 
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4. Hållbarhet inom ABL:s ramar 
 
4.1 Inledning 
 
Innan det i kapitel fem redogörs för de gränser ABL uppställer mer specifikt för 
styrelsens kompetensområde och utrymme att verka för hållbarhet syftar detta kapitel 
till att ge en mer generell bakgrund till de ramar ABL i stora drag kan anses ställa upp 
för hållbart företagande. I detta kapitel behandlas därför aktiebolaget som 
associationsform, dess historia och i synnerhet det presumerade vinstsyfte som åter-
finns i 3 kap. 3 § ABL och som kan anses utgöra den grundnorm som styr möjligheten 
att inom ABL:s ramar verka hållbart.  
 
4.2 Aktiebolagets historia och utveckling 
 
Aktiebolaget och dess reglering har genomgått flertalet rättspolitiskt motiverade 
förändringsfaser. Aktiebolaget uppkom i mitten på 1800-talet som ett svar på den 
otillräcklighet som präglade denna tids organisationsformer i ljuset av den industriella 
revolutionen.99 I och med aktiebolagets uppkomst möjliggjordes för näringsverksamhet 
som kunde bidra till välfärden i samhället. I syfte att främja samhällsekonomin 
handlade det om att skapa en struktur som kunde hantera de risker som var förenade 
med ett storskaligt företagande, något som präglade såväl 1848 som 1895 års 
aktiebolagslagar.100 1910 års ABL präglades av ett skifte i fokus från samhället i stort, 
till borgenärer, tredje män och minoritetsägare. 101  Utvecklingen utmärktes av 
principiella beslut på intern nivå, såsom begränsat ansvar för ägarna och en effektiv 
bolagsstyrning.102 

Nästkommande utvecklingsfas lade återigen fokus vid samhället. Denna gång 
handlade det om sociala frågor, miljöhänsyn och frågan om bolagets moraliska 
ansvar.103 Detta åskådliggjordes i och med införandet av 1975 års ABL och sedermera 
i och med 2005 års lag, där hänsyn till även andra intressenter utöver aktieägarna 
belystes. Utvecklingen gick från ett tydligt principal/agent-fokus till att allt större vikt 
lades vid ett gemensamt allmänintresse i relationen mellan ledning och ägare, något 
som motiverades av de publika aktiebolagens spridda ägarkrets som i sin tur hade 
föranletts av den ökade internationaliseringen.104  

Aktiebolagsrättens utveckling har således motiverats av hänsyn till diverse intressen, 
antingen enskilda intressentgrupper eller samhället i stort. Den senaste lagreformens 
fokus tycks på ett övergripande plan återigen motiverad av tydligare hänsyn till 
samhället vad gäller miljö och sociala frågor, något som bör hållas i åtanke i den 
kommande analysen. 
 
  

                                                
99 Jfr SOU 1971:15, s. 81. 
100 Stattin, D., Företagsstyrning – en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s. 52 f. 
101 Andersson, J. & Segenmark, F., Sustainable Companies: Barriers and Possibilities in Swedish 
Company Law, s. 1 f. 
102 SOU 1971:15, s. 81 f.  
103 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 259 f. 
104 Andersson, J. & Segenmark, F., Sustainable Companies: Barriers and Possibilities in Swedish 
Company Law, s. 1 f samt prop. 2004/05:85, s. 197.  
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4.3 Syftet med verksamheten – det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet 
 
4.3.1 Allmänt om vinstsyftet  
 
Aktiebolaget är enkelt uttryckt en kapitalassociation där rättigheter och skyldigheter är 
sammanlänkade med det aktieinnehav som följer av kapitalinsatsen. I publika 
aktiebolag är aktieinnehavet särskilt ekonomiskt präglat, då ägarna utöver att ta del av 
den eventuella vinsten i regel inte har något annat intresse i bolaget.105 Aktiebolaget har 
blivit den associationsform som dominerar den svenska företagsmarknaden. Något som 
troligtvis förklaras mot bakgrund av en reglering som tydligt bejakar detta ekonomiska 
intresse.106 Juridiska personer ska nämligen, enligt svensk rätt, ha ett verksamhetssyfte 
som anger målet för verksamheten och ett verksamhetsföremål som beskriver hur nu 
nämnda mål ska uppnås.107 Verksamhetsföremålet ska vidare någorlunda klart ange 
bolagets art och verksamhet.108 Vanligtvis formuleras verksamhetsföremålet tämligen 
vitt, då all verksamhet som bolaget bedriver måste kunna inbegripas i detsamma. 
Verksamhetsföremålet måste således vara flexibelt formulerat, för att ledningen ska få 
ett visst handlingsutrymme.  

Verksamhetssyftet behandlas i 3 kap. 3 § ABL och utgörs av en indirekt presumtion 
att syftet med bolagets verksamhet är att bereda aktieägarna vinst till fördelning. Om 
inte annat framgår av bolagsordningen, måste varje ledningsbeslut fattas i linje med nu 
nämnda vinstsyfte.109 Det är således tillåtet att använda aktiebolagsformen för andra 
ändamål, såtillvida det kommer till uttryck i bolagsordningen. Härigenom skyddas 
aktieägarna från att ledningen använder företagets tillgångar till verksamhet som inte 
gynnar ägarna och likaså säkerställs att ledningen, vid förvaltning av bolaget, agerar i 
linje med ägarnas intresse att maximera sin kapitalinsats. Syftesbeskrivningen kan även 
mer konkret sägas ange de intressen styrelsen bör ta hänsyn till för att undgå ansvar.110 
Vinstkriteriet är således det exklusiva beslutskriterium som styr ledningens 
beslutsfattande, om inget annat framgår av bolagsordningen.  

Vinstsyftespresumtionen kan härledas från arbetet med 1848 års ABL, då det 
framhölls att ägarnas investering primärt torde syfte till att maximera avkastningen. Det 
var emellertid först genom 1944 års ABL som vinstpresumtionen uttryckligen åskådlig-
gjordes och bolagets syfte och verksamhetsföremål skiljdes åt. Det angavs samtidigt att 
möjlighet fanns att, genom bolagsordningsföreskrift, avvika från vinstsyftet.111 Till 
1975 års lag överfördes presumtionen oförändrad och sedermera infördes densamma i 
12 kap. 1 § andra stycket 1975 års ABL. Diskussionen kring vinstsyftet kom dock att 
ställas på sin spets vid införandet av 2005 års ABL. För att skydda aktieägarna från 
agerande i strid mot vinstmaximeringen ämnade lagstiftaren att ge direkt uttryck för 
vinstsyftet. Vidare ville lagstiftaren betona att företag normalt bedrivs i detta syfte. Nu 
tänkta regleringsåtgärd avstyrdes dock på uppmaning av företagskollektivet, som 
hävdade att vinst inte alltid är den primära anledningen till att driva företag. Det 
indirekta vinstsyftet behölls därför intakt i ABL.112 

                                                
105 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 34.  
106 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 95 f.  
107 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s 110. 
108 Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 26 f. 
109 Svernlöv, C., Ansvarsfrihet – Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt, s 34.  
110 Dotevall, R., Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 375.  
111 Jfr. SOU 1941:9, s. 79.  
112 Prop. 2004/05:85, s. 219 ff. 
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Den handlingsdirigerande effekt vinstsyftet medför får emellertid inte överdrivas, så att 
risk uppstår att ledningen blir handlingsförlamad i sitt beslutsfattande.113 Dotevall har 
härvid hävdat att syftesregeln ska förstås som ett slags meta-norm, och att densamma 
ska ses som ett påbud för styrelseledamöter att driva verksamheten inom de ramar som 
uppställs av verksamhetsföremålet och att aktivt främja syftet med bolagets verksam-
het. Vidare inbegrips i denna form av meta-norm att beakta de plikter som framgår av 
bolagsordningen och ABL och att, i övrigt, iaktta de plikter som styrelseledamöters 
rättsliga ställning kräver.114  
 
4.3.2 Kritik mot vinstsyftet 
 
På senare tid kan ett skifte i fokus från kortsiktig till långsiktig vinstmaximering 
urskiljas. Den ohämmade kortsiktighet som tidigare präglat den europeiska marknaden 
har lyfts som ett problem som måste hanteras för att kunna förena vinstsyftet med andra 
intressen.115 Idag tycks allt fler bolag drivas med avvikande verksamhetssyften trots att 
det i bolagsordningen inte finns en klargörande bolagsordningsföreskrift. Fenomenet 
med bolag som avviker från vinstsyftet och snarare tycks  drivas med pluralistiska 
syften har på sina håll väckt intresse. Det har uppmärksammats att detta tillåts ske utan 
att lagstiftningsåtgärder vidtagits eller överhuvud påkallats.116  

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § ABL har ansetts tämligen diffus. Andersson och 
Segenmark har härvid hävdat att det råder oklarhet kring hur vinstsyftet i praktiken ska 
tillämpas och att det, trots försök att tydliggöra och operationalisera dess innebörd, inte 
kunnat presenteras en gångbar definition. Resultat blir att bestämmelsens funktion som 
handlingsdirigerande riktmärke förblir diffus. 117  Även Dotevall har i linje härmed 
uttalat att en precisering av 3 kap. 3 § ABL är påkallad, i vilken den intresseavvägning 
som genomsyrar både aktiebolagslagen och styrelsens beslutsfattande tillåts ta större 
utrymme i syfte att betona ägarnas vinstintresse som handlingsdirigerande utgångs-
punkt. Dotevall är av åsikten att om vinstsyftet i praktiken ska kunna verka som 
handlingsnorm för styrelsen och den övriga ledningen måste särskilt ett relevant 
tidsperspektiv och vad som egentligen ska förstås med vinst fastställas. Det nu nämnda 
finns idag inte angivet och kan inte utläsas genom diverse rättskällor. Nu gällande 
bestämmelse föreskriver enbart ett indirekt vinstsyfte baserat på teorier om effektiv 
resursallokering. Hur eller när detta ska uppnås samt vilket resultat som efterfrågas 
nämns således inte.118  
 
 
  

                                                
113 Stattin, D., Företagsstyrning – en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s. 55 ff.  
114 Dotevall, R., Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 376 f. 
115 Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility (CSR), 
s. 21 ff. 
116 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 262. 
117 Andersson, J. & Segenmark, F., Sustainable Companies: Barriers and Possibilities in Swedish 
Company Law, s. 7.  
118 Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 135 ff.  
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5. Styrelsens ansvar och skyldigheter 
 
5.1 Inledning 
 
Som framgått av redogörelsen i föregående kapitel tycks vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL 
utgöra en viktig del i den ram ABL uppställer för hållbart företagande. Vad som ännu 
inte berörts är de legala restriktioner, i form av regler och principer, som ytterligare 
begränsar styrelsens möjlighet att agera. Detta kapitel ägnas därför åt att närmare 
redogöra för dessa regler och principer. För att ge läsaren en tydligare bild av de 
restriktioner som begränsar styrelsens beslutsfattande redogörs initialt för det lag-
reglerade kompetensområde samt de skyldigheter som enligt ABL ligger styrelsen till 
last. 
 
5.2 Allmänt om styrelsen och dess förvaltning 
 
Styrelsen utgör bolagets näst högsta organ, efter bolagsstämman, och svarar för 
bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Med anledning 
av att styrelsen, utöver ansvaret för den interna förvaltningen, även har till uppgift att 
representera bolaget utåt genom avtal och andra rättshandlingar kan dock den verkliga 
makten över bolaget, i det praktiska affärslivet, sägas ligga hos styrelsen.119  

Reglerna som omfattar styrelsens arbete återfinns huvudsakligen i 8 kap. ABL. En 
global trend inom bolagsstyrning är dock, som framgått av framställningen hittills, att 
självreglering i form av uppförandekoder kompletterar nationell lagstiftning. 120  I 
Sverige har som nämnts Kollegiet för svensk bolagsstyrning rollen som kompletterande 
normsättare för bolagsstyrning i aktiebolag noterade på börsen. Utöver reglerna i ABL 
och i Svensk kod för bolagsstyrning måste styrelsen även förhålla sig till allmänna 
aktiebolagsrättsliga principer. Av stor betydelse i detta sammanhang är likhetsprincipen 
och lojalitets- och omsorgsplikten. 

Styrelsen består av styrelseledamöter, vilka i förhållande till bolaget är att anse som 
sysslomän.121  Med anledning av att styrelsen intar en sysslomannaställning, vilket 
följer av 18 kap. handelsbalken (1736:0123 2) fortsättningsvis förkortad HB, har 
styrelseledamöterna en omsorgs- och lojalitetsplikt gentemot bolaget. 122  Lojalitets-
plikten har i doktrin definierats som en skyldighet att gentemot huvudmannen vara 
lojal, informera om sådant som han eller hon kan tänkas behöva känna till, iaktta 
tystnadsplikt vad gäller huvudmannens förhållande samt i övrigt uppfylla den initiativ-
skyldighet som följer av uppdraget. Lojalitetsplikten medför vidare att en 
styrelseledamot är skyldig att i enlighet med huvudmannens instruktioner handla i hans 
eller hennes intresse.  

Att definiera eller bedöma omsorgsplikten förefaller betydligt svårare, då det måste 
avgöras huruvida en styrelseledamot överträtt de aktsamhetsstandarder som denne har 
att iaktta i förvaltningen av bolagets angelägenheter. Ett beslut som fattas utan 
tillräcklig beredning eller ett beslut som innebär ett särskilt utpräglat risktagande, oaktat 
att en aktiebolagsrättslig regel eller norm inte överträtts, kan dock typiskt sett innebära 
att omsorgsplikten åsidosätts.  
                                                
119 Jfr Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 216.  
120 Jansson, A., Jonnergård, K. & Larsson Olaisson, U., Bolagsstyrning – lokala traditioner under 
global press, s. 20 ff.  
121 SOU 1941:9, s. 323, prop. 1975:103, s. 376 ff., SOU 1995:44, s. 242 och prop. 1997/98:99, s. 376 
ff.  
122 Dotevall, R., Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 373 ff. 
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Av 8 kap. 4 § första stycket ABL framgår att styrelsen svarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Aktieägarna överlämnar vid bolags-
stämman skötseln av bolagets angelägenheter till styrelsen, som svarar för 
förvaltningen av bolaget fram till nästa stämma.123 Det organisatoriska ansvar som 
styrelsen svarar för innebär att densamma har det övergripande ansvaret för att planera 
och ange riktlinjer för organisationen inom bolaget. Detaljer i organisationen kan 
emellertid överlåtas till den verkställande direktören.124  

Det är tämligen oklart vad som avses med att styrelsen svarar för förvaltningen av 
bolagets angelägenheter, då förarbetena inte ger någon vidare vägledning om hur 
begreppet ska tolkas. I motiven till 1944 års ABL antyddes dock att ”bolagets 
angelägenheter” i princip omfattar allt som inte faller inom ramen för bolagsstämmans 
exklusiva kompetens.125 Sjåfjell har härvid hävdat att styrelsens uppgift att förvalta 
bolagets angelägenheter, eller annorlunda uttryckt att främja och skydda bolagets 
intressen, inte sällan är förknippad med ett ekonomiskt intresse. Vanligen åsyftas 
aktieägarnas intresse av vinst.126  

Styrelsens kärnplikt kan således sägas vara att verka för företagets ekonomiska 
intressen och det ankommer på densamma att säkerställa att bolaget styrs på ett 
ändamålsenligt sätt, att ägarnas intresse bejakas och att ekonomisk tillväxt främjas. Vid 
sidan av detta tillkommer en tillsynsfunktion, innebärande att styrelsen även har att 
kontrollera företagsledningen för att förhindra misstag och manipulationer.127 

Det bör vidare noteras att styrelsens förvaltningsrätt inte enbart handlar om en rätt, 
utan också om en skyldighet för styrelsen att agera för bolagets vinstsyfte i enlighet med 
lag och bolagsordning. Kompetensfördelningen enligt ABL anger således inte bara en 
beslutssfär för styrelsen, utan även en plikt att svara för bolagets förvaltning. En 
praktisk följd av vad som nu nämnts är att ansvar – straff och skadestånd – kan göras 
gällande mot styrelseledamot som i aktiv handling åsidosätter bolagets intressen, och 
likaså mot styrelseledamot som är passiv eller inte agerar tillräckligt.128  

Nedan redogörs mer ingående för de legala restriktioner som begränsar styrelsens 
möjlighet att agera. Frågan om vinstsyftet och avvikelse från detsamma kan anses vara 
av särskild vikt i sammanhanget. I regel gäller nämligen att en styrelseledamot ur 
ansvarssynpunkt är att anse som oaktsam om densamma överträder syfteskriteriet.129  
 
5.3 Otillåten ändamålsavvikelse 
 
Inledningsvis redogörs för den otillåtna ändamålsavvikelsen, då den avser just förbudet 
mot att företa handlingar som står i strid med aktieägarnas presumerade vinstsyfte. För 
de fall ett rättsligt förankrat avsteg från vinstsyftet inte skett är styrelsen skyldig att 
främja ägarnas avkastningsintresse. Tidigare fanns ett förbud mot att använda bolagets 
kapital i ett uppenbart ändamålsstridigt syfte föreskrivet.130 Förbudet togs emellertid 
bort vid införandet av 1975 års lag, trots att någon ändring i sak inte eftersträvades. 
Motiveringen härtill var vinstsyftets självklara ställning, explicit genom bolags-
                                                
123 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 219 f.  
124 Stattin, D., Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och 
koncernstyrning, s. 222 f.  
125 SOU 1941:9, s. 321. 
126 Jfr Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility 
(CSR), s. 8. 
127 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 219. 
128 Sandström, T., Svensk aktiebolagsrätt, s. 220. 
129 Taxell, L. E., Bolagsledningens ansvar – Några riktlinjer, s. 28 f.  
130 Förbudet fanns i 76 & 91 §§ i 1944 års ABL. 
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ordningen och implicit genom 3 kap. 3 § ABL, varför ett uttryckligt förbud ansågs som 
överflödigt. Styrelsen har även enligt lojalitetsplikten en skyldighet att agera i linje med 
ägarintresset.131 

Förbudet mot vinstsyftesstridiga beslut kan anses följa av den s.k. ultra vires-
doktrinen som omöjliggör för bolag att binda sig utanför de syften och verksamhets-
föremål som satts upp vid dess bildande, om inte undantag föreskrivs i lag eller annan 
rättsakt.132 Förbudet kan även indirekt anses följa av generalklausulen i 8 kap. 41 § 
andra stycket ABL som anger att styrelsen inte får följa en anvisning från 
bolagsstämman om densamma strider mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordningen. Bestämmelsen har tolkats som så att det vore egendomligt om 
styrelsen på egen hand hade möjlighet att fatta beslut av denna art om så inte kan ske 
på anvisning av stämman.133 Då vinstsyftet framgår direkt av bolagsordningen eller 
indirekt av ABL, är styrelsen förhindrad att handla i strid med detsamma. Dock tål att 
sägas att uppenbarhetsrekvisitet måste vara uppfyllt för att det ska gå att angripa 
styrelsens vinstsyftesstridiga beslut.134 Rekvisitet fanns tidigare föreskrivet i lag men 
anses numera som en associationsrättslig princip och innebär att avvikelsen måste vara 
uppenbart syftesstridig för att styrelsens agerande ska kunna angripas rent rättsligt.135 
Styrelsen kan därmed inte hållas ansvarig för beslut som, enbart ur affärsmässig 
synpunkt, är att anse som okloka utan det måste vara fråga om en uppenbar avvikelse 
från aktieägarnas intresse av vinst. 
 
5.4 Otillåten särbehandling 
 
Principer som är viktiga att nämna vad gäller styrelsens utrymme att handla är vidare 
likhetsprincipen och generalklausulerna. Likhetsprincipen kan utläsas ur 4 kap. 1 och 
2 §§ ABL, där det framgår att alla aktier har lika rätt i bolaget om inte annat följer av 
exempelvis bolagsordningen. Härmed uppställs ett förbud mot särbehandling av 
aktieägare vid avsaknad av ett uttryckligt undantag.136 I 7 kap. 47 § respektive 8 kap. 
41 § ABL stadgas i sin tur generalklausulerna, vilka medför ett förbud för stämman 
respektive styrelsen att fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt 
aktieägare eller annan, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. General-
klausulerna ger således också uttryck för en form av likhetsprincip, men tar till skillnad 
från likhetsprincipen sikte på att motverka otillbörliga effekter av särbehandling snarare 
än särbehandlingen som sådan.137 Gemensamt för de båda reglerna är att de är tillkomna 
med ambitionen att i ljuset av vinstsyftet säkra minoritetsägarnas rätt till utdelning. 
Reglernas mer eller mindre tvingande karaktär är dock en viktig skillnad. 
Likhetsprincipen är endast uppställd till förmån för befintliga ägare och kan frångås 
genom bolagsordningsföreskrift. Föreligger ett sådant undantag kan en eventuell 
särbehandling ändock angripas genom åberopande av generalklausulen, förutsatt att 
otillbörlighet föreligger.138 
                                                
131 Se prop. 1975:103, s. 476 och Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i 
bolagsstyrning, s. 107 f.  
132 Stattin, D., Företagsstyrning – en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s. 138 ff.  
133 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 129. 
134 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 116 ff. 
135 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 116.  
136 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 120. 
137 Persson-Österman, R. & Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt 
perspektiv, s. 101. 
138 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 119. 
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Vad gäller hållbart företagande är generalklausulen av särskilt intresse, då även beslut 
som berör utomstående beaktas. Ponera exempelvis en hållbarhetsfrämjande åtgärd 
som bereder en utomstående organisation otillbörlig fördel, till nackdel för bolaget eller 
aktieägare. I nu nämnda fall aktualiseras generalklausulen. Poängteras bör dock att det 
krävs just otillbörlighet för att förbudet ska inträda.139 Otillbörlighetsrekvisitet tillkom 
med 1975 års ABL och utgör således ett tröskelvärde. Det har härvid angivits att 
otillbörlighet inte kan anses föreligga om en åtgärd är utförd i syfte att främja bolagets 
långsiktiga intresse av vinst och densamma kan rättfärdigas på ekonomiska grunder.140 
Generalklausulen kan således anses utformad i linje med vinstsyftet, då otillbörligheten 
bestäms med vinstmaximering som riktmärke. Vid eventuell särbehandling gäller 
samma sak. Avsteg från principerna kan godtas förutsatt att det är ekonomiskt och 
sakligt motiverat.141  
 
5.5 Värdeöverföringar enligt ABL 
 
Reglerna om värdeöverföringar har, till skillnad från vinstsyftet som enbart är uppställt 
till förmån för ägarna, primärt en borgenärsskyddande funktion och är tvingande till sin 
karaktär.142 De s.k. värdeöverföringsreglerna framgår av 17 kap. ABL och har ställts 
upp i syfte att säkerställa att bolagets soliditet förblir intakt och begränsar därmed 
styrelsens och aktieägarnas möjlighet att disponera över kapitalet i bolaget.143 

Det krävs att den vidtagna åtgärden utgör en värdeöverföring i lagens mening för att 
värdeöverföringsreglerna ska aktualiseras. Begreppet värdeöverföring tillkom i och 
med 2005 års ABL och definieras i 17 kap. 1 § ABL. Bestämmelsens 1–3 punkter 
utgörs av sedvanliga värdeöverföringar och är därav inte av intresse för denna uppsats. 
I 17 kap. 1 § p. 4 avses dock ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögen-
het minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” och kallas ofta för 
förtäckt vinstutdelning. Genom införandet av rekvisitet värdeöverföring ville 
lagstiftaren betona att även andra överföringar, utöver betalning av pengar, såsom 
exempelvis underprisförsäljning ska omfattas av skyddet.144 För det fall överföringen 
mot bakgrund av objektiva faktorer som värdediskrepans saknar affärsmässighet ska 
den bedömas som en värdeöverföring, varvid skyddsbestämmelserna träder in.145 

Anses en värdeöverföring föreligga ska dess olovlighet prövas, för att sedermera 
avgöra om påföljderna i 17 kap. ABL kan bli aktuella.146 Av 17 kap 2 § ABL framgår 
värdeöverföringsförbudet som föreskriver tillåtna former av värdeöverföringar. 
Bestämmelsen ska emellertid förstås i ljuset av sitt syfte innebärande att avvikelse kan 
ske förutsatt att regelns skyddsintresse inte äventyras. Den fundamentala rätt 
aktieägarna har att disponera över bolagets medel medför att bestämmelsen kan 
frånträdas med samtliga aktieägares samtycke, vanligtvis förkortat som SAS-principen. 
17 kap. 3 § ABL är dock en direkt begränsning i denna fundamentala rätt. Genom sin 
karaktär som borgenärsskyddsregel kan nu nämnda bestämmelse varken åsidosättas 
genom åberopande av SAS-principen eller bolagsordningsföreskrift och utgör därför 
ett hinder för styrelsen att fritt disponera över bolagets kapital.147 I 17 kap. 3 § ABL 
                                                
139 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 123. 
140 Se prop. 1973:93, s. 137. 
141 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 121 ff. 
142 Prop. 2004/05:85, s. 370.  
143 Johansson, S., Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 44 f.  
144 Prop. 2004/05:85, s. 271 f. 
145 Prop. 2004/05:85, s. 747 ff.  
146 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 219. 
147 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 224. 
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stadgas den s.k. beloppsspärren som innebär att en värdeöverföring inte tillåts ske för 
de fall det inte finns full täckning för bolagets bundna egna kapital per balansdagen. 
Försiktighetsregeln, som kommer till uttryck i bestämmelsens andra stycke, innebär i 
sin tur att överföringen måste anses som försvarlig med hänsyn tagen till de krav 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och 
vidare bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 148  Om 
värdeöverföringen enligt 17 kap. 3 § ABL är att anse som olovlig blir rättsföljden i 6 § 
aktuell, innebärande att den som mottog den olovliga värdeöverföringen är skyldig att 
återbära densamma om han eller hon var i ond tro. För de fall det föreligger brist vid 
återbäring ställs de som medverkat till värdeöverföringen till svars enligt 17 kap. 7 
§ABL, förutsatt att oaktsamhet (för styrelseledamot) alternativt grov oaktsamhet (för 
aktieägare och annan) föreligger. 
 
5.5.1 Gåvor 
 
Ytterligare ett viktigt stadgande i sammanhanget går att finna i 17 kap. ABL. 
Gåvoregeln i 17 kap. 5 § ABL tillåter styrelsen, om saken är av ringa betydelse, att 
besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål om det med hänsyn 
till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt är att anse som 
skäligt. Regeln utgör således ett undantag från vinstsyftet. I och med bestämmelsens 
karaktär som undantagsregel åskådliggör den bolagets icke-benefika ådra och kan 
således indirekt anses ge uttryck för bolagets vinstsyfte. Regeln fyller en viktig 
funktion, då vinstsyftesdrivna bolag härigenom kan fatta syftesstridiga beslut. Dock 
förutsatt att det kan benämnas som just gåva.149 

Enligt 17 kap. 2 § p. 4 ABL är en gåva en tillåten värdeöverföring, vilken begränsas 
av beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § ABL.150 Bortsett från 17 kap. 3 
§ ABL som utgör ett slags yttersta gräns är det dock tämligen oklart i vilken 
utsträckning bolagets tillgångar kan användas till välgörande ändamål, utan att ett 
förtydligande härom gjorts i bolagsordningen.151 Det framgår av praxis att gåvans 
skälighet ska bedömas med hänsyn till bolagets tillgångar, aktiekapital och årsvinst.152  

Svårighet kan dock uppstå kring avgörandet var gränsen mellan en rent benefik 
respektive en delvis vinstfrämjande åtgärd går. Detta då exempelvis goodwill 
potentiellt kan skapa vinst. Styrelsen ställs här inför bedömningen huruvida åtgärden 
som är för handen i någon mån är kommersiellt betingad.153 Ett utländskt rättsfall som 
belyser denna diffusa gräns kom 1954 då klagomål väcktes efter att Standard Oil of 
New Jersey donerat pengar till ingenjörsskolan vid Princeton University. Trots att den 
amerikanska domstolen inte med säkerhet kunde konstatera att donationen skulle ha en 
direkt vinstgenererande effekt, kunde den inte bortse från det faktum att bolaget i 
framtiden skulle komma att vara i behov av duktiga ingenjörer och att donationen därför 
kunde anses ligga i linje med vinstsyftet. Följaktligen beslutade domstolen att åtgärden 
låg inom ramen för ett legitimt hållbarhetsarbete för vinstdrivande bolag.154  
 

                                                
148 Skog, R., Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 107. 
149 Skog, R., Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen, s. 13. 
150 Skog, R., Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 107. 
151 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 37.  
152 Jfr NJA 1962 s. 182. 
153 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 117. 
154 Vogel, D., The Market for Virtue – The potential and limits of Corporate Social Responsibility, s. 
18.  
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5.6 Handlande i strid med vinstsyftet 
 
I föreliggande avsnitt redogörs för de rättsföljder som kan aktualiseras vid 
vinstsyftesstridigt agerande. En styrelseledamot kan enligt 29 kap. 1 § första stycket 
ABL hållas ansvarig för skada som tillfogas bolaget på grund av oaktsam 
tjänsteutövning. Enligt bestämmelsens andra mening stadgas att en styrelseledamot 
likaså kan hållas ansvarig gentemot ägare eller annan, förutsatt att överträdelse av ABL, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen skett. Styrelsen har således både 
ett internt ansvar för bolaget men även ett externt ansvar i förhållande till ägare och 
exempelvis borgenärer. Det interna ansvaret kan avse både överträdelser av icke-
lagstadgade skyldigheter såsom lojalitets- och omsorgsplikten men även lag- och 
bolagsordningsstridigt agerande, varför det interna ansvaret kan ses som mer 
omfattande.155   

Lojalitets- och omsorgsplikten är som nämnts sysslomannarättsliga principer och 
uppställer krav på att styrelsen agerar i linje med ägarnas intresse. Vidare krävs att ett 
visst mått av omsorg iakttas vid bolagsförvaltningen. Försiktighet ska dock vidtas vad 
gäller utkrävande av ansvar på basis av nu nämnda principer. Risktagande som präglar 
företagsverksamheten skulle hämmas av ett alltför hårt ansvarsutkrävande.156 Åtgärder 
som däremot innebär en uppenbar avvikelse från bolagets vinstsyfte och som verkar 
förlustgenererande, häri inbegripet miljöåtgärder som vidtagits utan att vara 
ekonomiskt förankrade, ska dock föranleda ansvar. 157  Härvid bör poängteras att 
handlingen dels måste vara uppenbart vinstsyftesstridig och dels att höjd tas för 
affärsverksamhetens risktagande karaktär vid ansvarsutkrävning. 158  Utöver den 
fastställda skadan, såsom en utebliven vinst eller en förmögenhetsförlust, måste vidare 
adekvat kausalitet kunna konstateras mellan handlingen och skadan.159 

Beträffande de ansvarsfrågor som kan bli aktuella vad gäller styrelsens roll och 
möjlighet att verka för CSR bör något även sägas om styrelsens behörighet och 
befogenhet.  
 
5.7 Några ord om behörighet och befogenhet  
 
Som ovan nämnts framgår styrelsens mandat framförallt av 8 kap. 4 § ABL men kan 
begränsas av bl.a. bolagsordningsföreskrifter.160 Bestämmelser om styrelsens behörig-
het och befogenhet, innefattandes de rättsföljder som aktualiseras vid överträdelse av 
desamma återfinns i 8 kap. 42 § ABL. Bestämmelsen reglerar bolagets bundenhet vid 
överträdelser av nu nämnda slag. För det fall en styrelseledamot överskrider sin 
behörighet, enligt 8 kap. 42 § första stycket, eller sin befogenhet, enligt 8 kap. 42 § 
andra stycket p. 1, kan bolaget undgå att bli bundet. I vissa fall krävs dock att motparten 
var i ond tro beträffande kompetensöverskridandet.161 Det framgår emellertid av 8 kap. 
42 § andra stycket p. 2 ABL att ett kompetensöverskridande i strid med ”föreskrift om 
                                                
155 Andersson, J. & Segenmark, F., Sustainable Companies: Barriers and Possibilities in Swedish 
Company Law, s. 15.  
156 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 273 ff . 
157 Andersson, J. & Segenmark, F., Sustainable Companies: Barriers and Possibilities in Swedish 
Company Law, s. 15. 
158 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 141. 
159 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 263. 
160 Keisu, J. & Stattin, D., Bolagsorgan och bolagsstyrnining – En introduktion till organisation, 
styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag, s. 99.  
161 Se särskilt bestämmelsens andra stycke om överskridande av styrelsens befogenhet där det, för att 
bolaget ska undgå att bli bundet, krävs att bolaget visar att motparten var i ond tro.  



  27 

föremålet för bolagets verksamhet eller andra föreskrifter som meddelats i 
bolagsordningen eller av ett annat bolagsorgan” alltid binder bolaget, oavsett om 
motparten var i ond tro eller inte. Handlingsutrymmet vad gäller bolagets bundenhet 
gentemot tredje man är således avhängigt vilken regel som överträtts.  

Det har, beträffande vinstsyftet, diskuterats huruvida 8 kap. 42 § andra stycket p. 1 
eller p. 2 blir aktuell. Diskussionen grundas i att p. 2, enligt dess ordalydelse, enbart 
berör verksamhetsföremålet och inte syftet, om inte syftet intagits i bolagsordningen 
vill säga.  Utifrån lagtexten verkar det således som så att överträdelse av syftet ska 
bedömas enligt p. 1 då syftet endast indirekt kommer till uttryck i form av 
vinstpresumtionen i 3 kap. 3 § ABL, medan bedömning ska ske enligt p. 2 för de fall 
ett avvikande syfte föreskrivs i bolagsordningen eller då vinstsyftet härigenom kommer 
direkt till uttryck. Stattin har härvid hävdat att en sådan ordning omöjligen kan ha varit 
lagstiftarens avsikt, och att det mest rimliga istället vore att, genom extensiv tolkning, 
låta vinstsyftet omfattas av p. 2.162 Rättsläget är, som läsaren säkert insett, tämligen 
oklart och en påtaglig risk finns att en överträdelse av bolagets syfte bedöms olika 
beroende på hur syftet kommer till uttryck. För de fall syftet endast indirekt kommer 
till uttryck genom 3 kap. 3 § ABL verkar 8 kap. 42 § andra stycket p. 1 bli aktuell, 
varvid motpartens goda respektive onda tro blir avgörande för bolagets bundenhet. Om 
det genom bolagsordningsföreskrift eller genom anvisning som gjorts av ägarna 
framgår vilket syfte som ska prägla bolagets målbild och detta stadgande överträds, blir 
dock bolaget bundet i förhållande till tredje man oavsett om ond tro hos denne 
föreligger.  
 
5.8 Mot bakgrund av aktieägarmodellen och den radikala intressentmodellen 
 
I debatten kring CSR har diskussionen kring vilka intressen som ska tillåtas influera 
ledningens, inbegripet styrelsens, beslutsfattande samt frågan vilket intresse som ska 
prioriteras vid en eventuell konflikt fått tydligt fokus. 163  Som framgått hittills av 
framställningen präglas den aktiebolagsrättsliga regleringen primärt av ett fokus på 
aktieägarna. Det finns emellertid modeller som söker åskådliggöra att ett bolag kan 
kombinera vinstsyftespresumtionen med andra värden vid bolagsstyrningen.164 Nedan 
redogörs kort för dessa modeller och initialt för den som primärt utgår från ett 
aktieägarfokus.  

Att ägarintresset genomgående anses utgöra det yttersta beslutskriteriet grundas i att 
aktieägarmodellen är den modell som präglar bolagsstyrningen.165 Aktieägarmodellen 
anses således utgöra den traditionella bolagsstyrningsmodellen och utgår enligt 
Bergström och Samuelsson från att ”aktiebolagens välfärdsskapande optimeras om 
aktieägare har rollen som residualtagare och deras intresse av vinst tillåts utgöra det 
styrande beslutskriteriet.” 166  I ljuset av ett tydligare fokus på CSR-frågor har 
aktieägarmodellen dock fått konkurrens av vad som vanligen benämns som den 
radikala intressentmodellen, vilken redogörs för i det följande.  

Med intressent ska härvid förstås de grupper med ett intresse av hur bolaget sköts 
och som sedermera kan påverka bolaget. Modellen baseras på en tanke om bolaget som 

                                                
162 Stattin, D., Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande – En rättsekonomisk, rättsdogmatisk 
och komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL, s. 80 ff.  
163 Sevenius, R., Bolagsstyrning, s. 64 f. 
164 Jfr Samuelssons, P., Konkurrerande bolagsmodeller för bolagsstyrning, s. 463 i Liber amicorum 
Reinhold Fahlbeck (Nyström, B., Westregård, A. & Vogel, H. H. red.).  
165 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 261 ff.  
166 Se Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, 261. 
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ett slags mittpunkt till vilken olika intressen är knutna och där avvägning måste göras 
av styrelsen vad gäller vilket av dessa intressen som ska prioriteras.167 Tanken på 
vinstmaximering som avgörande beslutsfaktor ifrågasätts således till förmån för en 
modell i vilken vinst enbart är en av flera faktorer som styrelsen ska beakta.168 Likt 
CSR överlag har den radikala intressentteorin rättfärdigats mot bakgrund av bolagets 
roll i samhället och de krav som måste ställas på i synnerhet bolag av multinationell 
karaktär. 169  Teorin har emellertid mötts av viss kritik som dels grundar sig i att 
densamma svårligen kan förenas med vinstsyftet och dels att det inte framgår vilket 
intresse som ska ges företräde vid fall av en eventuell konflikt, varvid oförutsebarhet 
uppstår.  
  

                                                
167 Sevenius, R., Bolagsstyrning, s. 89 f. 
168 Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 80 ff. 
169 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 261 ff.  
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6. Styrelsens handlingsutrymme  
 
6.1 Inledning 
 
I ljuset av det ovan anförda kan konstateras att styrelsens handlingsutrymme att verka 
för CSR-hänsyn bottnar i de ramar ABL och vinstsyftet häri uppställer för hållbart 
företagande. I linje härmed analyseras initialt i detta kapitel hur CSR förhåller sig till 
vinstsyftet. Vidare analyseras de restriktioner i form av regler och principer som 
ytterligare kan sägas begränsa styrelsens beslutsfattande. Kapitlet avslutas med en 
reflektion kring vilket handlingsutrymme som de facto verkar stå styrelsen till buds och 
vilka möjligheter som finns för densamma att styra bolaget i en hållbar riktning. 
Kapitlet ämnar vidare utgöra utgångspunkt och övergång till den fortsatta analysen 
kring rådande reglerings tillräcklighet och huruvida densamma främjar eller hämmar 
hållbart företagande.  
 
6.2 Vinstsyftet och CSR 
 
Det har i litteraturen uttrycks misstro till vinstsyftet som en effektiv handlingsnorm och 
Ohlson beklagar det svaga intresse som i den juridiska litteraturen visats för vinstsyftet 
där detsamma ofta betraktats som ett axiom.170  

Trots det svaga intresse som visats i doktrin går det inte att blunda för vinstsyftets 
centrala roll ur ett CSR-perspektiv. Ett tidigt domstolsuttalande som kan anses belysa 
styrelsens till synes begränsade handlingsutrymme i förhållande till vinstsyftet är 
följande.  
 

“The discretion of directors is to be exercised in the choice of means to attain 
that end, and does not extend to a change in the end itself, to the reduction of 
profits, or to the non-distribution of profits among stockholders in order to 
devote them to other purposes.”171  

 
Uttalandet i Dodge v. Ford Motor Co. understryker styrelsens skyldighet att fatta beslut 
som är affärsmässigt motiverade inom ramarna för verksamhetens syfte. Likaså 
förväntas en svensk bolagsstyrelse fatta beslut med vinstsyftet som det exklusiva 
beslutskriteriet för att undgå rättsliga sanktioner. I det följande analyseras vinstsyftes-
bestämmelsen i 3 kap. 3 § ABL och dess förhållande till CSR i syfte att utreda i vilken 
mån bestämmelsen verkar begränsande för styrelsens utrymme att verka 
hållbarhetsfrämjande. 

Trots det faktum att andra syften än vinstmaximering anges som tänkbara i 
lagmotiven samt att avsteg kan göras från vinstsyftespresumtionen genom tillämpning 
av bl.a. bolagsordningsföreskrift, måste det anses framgå tämligen tydligt att vår 
aktiebolagsrättsliga reglering är präglad av principen om vinstmaximering. Även om 
hållbarhet och andra värden betonades vid tillkomsten av 2005 års ABL poängterar 
lagstiftaren att vinstmaximering primärt präglar aktieförvärv, varvid andra intressenter 
än aktieägarna ska bortses från vad gäller bestämmelsen i 3 kap. 3 § ABL. Det 
konstateras vidare i förarbetena till rådande reglering att ett ökat krav på hållbarhets-
hänsyn har tillkommit, men sägs samtidigt att de förändringar som fordras varken bör 
eller ska genomföras inom ramen för regleringen på aktiebolagsrättens område. 
                                                
170 Jfr Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 58.. 
171 Citat hämtat från Dodge v. Ford Motor Co. 170 N.W (Mich. 1919).  
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Lagstiftaren verkar således lämna över ansvaret för CSR och dess implementering till 
andra lagstiftningsåtgärder. Troligtvis för att till det yttersta bejaka ägarnas 
presumerade vinstintresse. 

ABL kan inte anses uppmuntra till agerande som avviker från det presumerade 
vinstsyftet men det vore, enligt min mening, fel att påstå att rådande reglering direkt 
motverkar hållbart företagande. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § ABL kan anses som 
tämligen brett formulerad, varför styrelsen kan anses ha ett relativt omfattande utrymme 
att inom ramen för dess ordalydelse vidta hållbara åtgärder. Kritik har som nämnts 
riktats mot vinstsyftet vad avser just bestämmelsens diffusa ordalag. Oklarheten kring 
hur vinstsyftet i praktiken ska tillämpas och vad som de facto ska förstås som vinst har 
ifrågasatts. Dotevall har även i linje härmed uttalat att en precisering av 3 kap. 3 § ABL 
är påkallad, i vilken den intresseavvägning som genomsyrar både aktiebolagslagen och 
styrelsens beslutsfattande tillåts ta större utrymme i syfte att betona ägarnas 
vinstintresse som handlingsdirigerande utgångspunkt. Han är även av åsikten att om 
vinstsyftet i praktiken ska kunna verka som handlingsnorm för styrelsen och den övriga 
ledningen, måste särskilt ett relevant tidsperspektiv fastställas.172 Vad som nu nämnts 
finns idag inte angivet och kan heller inte utläsas genom diverse rättskällor. Att en så 
abstrakt formulerad bestämmelse, som 3 kap. 3 § ABL kan anses vara, blir föremål för 
variation vid tillämpning måste därför anses föga förvånande. Som ett resultat härav 
kan konstateras att styrelsen i bolaget torde få ett relativt omfattande utrymme att 
handla inom ramen för vinstsyftets ordalydelse.  

Vidare kan möjligheten att tolka vinstsyftet som ett långsiktigt mål snarare än ett 
kortsiktigt ytterligare tänkas utvidga styrelsens handlingsutrymme och möjliggöra för 
CSR-hänsyn inom ramen för vinstsyftespresumtionen. Det viktiga i detta hänseende 
tycks vara att de åtgärder som vidtas står i rimlig relation till den verksamhet som 
bedrivs och har en reell möjlighet att på lång sikt verka vinstgenererande. Det torde 
vidare anses väsentligt, för att handlandet ska anses förenligt med 3 kap. 3 § ABL, att 
vinstsyftet inte direkt åsidosätts till förmån för värden som inte i något hänseende kan 
anses ekonomiskt motiverade. Det bör i sammanhanget tilläggas att dagens företags-
klimat i mångt och mycket möjliggör för ekonomiskt motiverade beslut av stor 
variation, då exempelvis faktorer som förbättrad good will med anledning av 
miljöfrämjande åtgärder på sikt kan komma att skapa ett positivt mervärde. Den mängd 
beslut som således är direkt uteslutna inom ramen för vinstsyftet är troligen inte så 
omfattande, förutsatt att ett långsiktigt perspektiv tillämpas.173 Dock tillkommer här 
problemet att avgöra var gränsen mellan ett agerande innanför respektive utanför ramen 
för vinstsyftet går. Det torde vara svårt att tillämpa den nyttoanalys som vanligen 
används inför en beslutsprocess för att förutse huruvida och i vilken mån goodwill på 
lång sikt kommer att verka värdeskapande.174 I och med avsaknaden av värden att utgå 
från vid värdering och utan ledning i lag och förarbeten tenderar beslutsfattandet att bli 
ett slags vågspel som, på ett teoretiskt plan, tycks kunna tippa i fel riktning.  

Det verkar på ett övergripande plan inte föreligga någon ohanterlig konflikt mellan 
CSR och vinstsyftet. Med en tämligen vagt formulerad vinstsyftesbestämmelse och en 
långsiktig tidshorisont verkar styrelsen ha ett relativt stort utrymme att agera 
hållbarhetsfrämjande inom vinstsyftets ramar. Trots det faktum att vinstsyftet 
fortfarande kvarstår som övergripande norm gör konstruktionen det möjligt att i större 
utsträckning bejaka andra värden än just utdelningspotential. Risk finns dock att en 
                                                
172 Jfr Dotevall, R., Bolagsledningens skadeståndsansvar, s. 135 ff.  
173 Persson Österman, R. & Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt 
perspektiv, s. 108.  
174 Jfr Ohlson, G., Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 20. 
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direkt syftesstridig handling vidtas. Denna lagstridighet och de legala risker som är 
förknippade med ett direkt avsteg från vinstsyftet analyseras i det följande för att få en 
fullständig bild av de hinder som begränsar styrelsens handlingsutrymme.  
 
6.3 Reflektioner kring handlingsutrymmet  
 
Som framgått av analysen hittills har styrelsen ett betydande handlingsutrymme inom 
ramen för vinstsyftespresumtionen. Det finns emellertid regler och principer som 
ytterligare begränsar styrelsens möjlighet att agera. Dessa analyseras mer ingående 
nedan i syfte att slutligen kunna fastställa styrelsens möjlighet att verka 
hållbarhetsfrämjande inom ramen för ABL. 

Som framgått ovan föreligger ett förbud för styrelsen att företa handlingar som står 
i strid med aktieägarnas presumerade vinstsyfte. Utrymmet att angripa ett vinststridigt 
agerande är dock begränsat med anledning av uppenbarhetsrekvisitet som kräver att 
avvikelsen måste vara uppenbart syftesstridig för att styrelsens agerande ska kunna 
angripas rättsligt. Särskilt för fall då ett långsiktigt perspektiv tillämpas för 
vinstmaximering, dvs. vid långsiktiga investeringar, torde en uppenbar avvikelse från 
vinstsyftet vara svår att fastställa. Förbudet mot en otillåten ändamålsavvikelse tycks 
därför inte i sig utgöra en avsevärd begränsning i styrelsen handlingsutrymme att verka 
för CSR-frågor. Styrelsen torde fortfarande ha mandat att verka för bolagets bästa efter 
eget omdöme och tillåtas fatta beslut som inkluderar det risktagande som följer av 
affärsverksamhet. 

Värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL som är uppställda i syfte att kontrollera hur 
och i vilken omfattning bolagets tillgångar avhänds begränsar såväl styrelsens som 
aktieägarnas möjlighet att disponera över bolagets kapital. Intressant i sammanhanget 
är frågan hur en utebliven förmögenhetsökning på grund av ett avstående från en 
gynnsam men miljöfarlig affärsmöjlighet ska hanteras. Kan åtgärden anses som en 
värdeöverföring som kan angripas genom 17 kap. ABL eller ska den angripas som en 
otillåten ändamålsavvikelse? Det råder delade meningar i denna fråga men Bergström 
och Samuelsson verkar vara av åsikten att i vart fall ökade produktionskostnader på 
grund av användningen av ett miljövänligt material kan aktualisera värdeöverförings-
reglerna i 17 kap. ABL. Viktigt i sammanhanget är dock att avgöra huruvida åtgärden 
kan anses utgöra en specifik affärsmöjlighet som omfattas av rekvisitet ”affärs-
händelse” i 17 kap. 1 § ABL och om det överhuvudtaget går att fastställa att en 
värdediskrepans förekommit.175 Oavsett vad verkar värdeöverföringsreglerna utgöra ett 
verkligt hinder för styrelsens möjligheter att verka hållbarhetsfrämjande. Tilläggas bör 
att det här inte är relevant att åtgärden långsiktigt förväntas generera vinst. Det är 
bolagets bundna kapital per balansdagen som är av vikt och försiktighetsregeln ställer 
krav på styrelsen att se till att bolaget har resurser som räcker till att hantera de utgifter 
som rimligen kan förväntas. 17 kap. ABL verkar således utgöra det yttersta skyddet för 
i synnerhet bolagets borgenärer men även ett slags yttersta gräns för bolagets CSR-
åtagande på så sätt att reglerna begränsar styrelsens möjlighet att disponera över 
bolagets tillgångar. 

Som nämnts ovan utgör vidare gåvoregeln i 17 kap. 5 § ABL ett viktigt undantag 
från vinstsyftet då den tillåter styrelsen, om saken är av begränsad betydelse, att besluta 
om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål. I frågan om styrelsens 
möjlighet att verka för CSR kan svårighet dock tänkas uppstå i avgörandet var gränsen 
mellan en rent benefik respektive en delvis vinstfrämjande åtgärd går. Ett belysande 

                                                
175 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 264 ff.  
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rättsfall som redogjordes för ovan är det där ett oljebolag donerade pengar till en 
ingenjörsskola. Fråga uppstod om doneringen kunde anses vara av ren välgörande art, 
då bolaget i framtiden kunde tänkas ”tjäna” på att skolan examinerade duktiga 
ingenjörer. Ingenjörer som bolaget sedan kunde anställa. Domstolen beslutade att 
åtgärden låg inom ramen för ett legitimt hållbarhetsarbete för ett vinstdrivande bolag.176 
Ett amerikanskt rättsfall kan självfallet inte ensamt ligga till grund för en bedömning 
enligt svensk rätt, men kan ändå anses vara av intresse i den bemärkelsen att domstolens 
resonemang tydligt visar på möjligheten att rättfärdiga CSR-arbete inom ramen för ett 
vinstsyftesdrivet bolag. Som framgått av framställningen hittills verkar dock styrelsens 
möjlighet att verka filantropiskt betydande utan att gåvoregeln ens behöver tillämpas, 
varför 17 kap. 5 § ABL mer tycks fungera som ett skyddsnät som fångar upp styrelsens 
agerande vid direkt konflikt med vinstsyftet.    

En vinstsyftesstridig åtgärd innebär en överträdelse av endera lag eller 
bolagsordning. För de fall utkrävande av ansvar ska kunna aktualiseras tycks Eklund 
och Stattin vara av åsikten att bolagets verkliga syfte först måste utrönas. Bolagets 
verkliga syfte måste fastställas för att säkerställa att det praktiskt är möjligt att lägga 
syftet till grund för en bedömning. Vidare måste den faktiska intentionen bakom 
handlingen fastställas för att utesluta att åtgärden inte var tänkt att på sikt främja 
vinstmaximering.177 Beträffande CSR och långsiktig vinstmaximering, där ett samband 
mellan just vinst och hållbarhet kan anses föreligga, torde problemet i än högre grad 
ligga i avgörandet huruvida en uppenbar avvikelse från vinstsyftet verkligen skett. För 
de fall en uppenbar avvikelse kan konstateras blir nästa problem ändå att fastställa att 
en faktiskt skada och att ett kausalt samband föreligger, något som kanske förefaller 
enkelt när det rör sig om en underprisförsäljning eller om ett överprisförvärv men som 
torde te sig betydligt mer komplicerat att fastställa när det gäller exempelvis 
produktionsmetoder. Det kan således tänkas svårt att utkräva ansvar från styrelsen med 
anledning av en vinstsyftesstridig CSR-åtgärd, något som tyder på att inte ens 
skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL tycks utgöra ett överdrivet hinder för styrelsens 
möjlighet att verka hållbart. 

Det som hittills diskuterats i analysen är vad som kan anses ligga inom ramen för 
vinstsyftet men även huruvida det är möjligt att avvika från den etablerade 
presumtionen. Trots att viss ledning finns att tillgå beträffande bedömningen av de 
handlingsåtgärder som kan angripas rättsligt med exempelvis en skadeståndstalan, kan 
det konstateras att möjligheten härtill är begränsad. I och med vinstsyftet i 3 kap. 3 § 
ABL tycks styrelsen ges ett betydande utrymme att inom ramen för bestämmelsens 
ordalydelse företa diverse hållbarhetsfrämjande åtgärder, utan att behöva aktualisera 
tillämpningen av exempelvis undantagsregler. För det fall ett beslut kan försvaras med 
hänvisning till affärsmässighet verkar varken uppenbar vinstsyftesstridighet eller 
oaktsamhet kunna vara för handen, varför styrelsens beslutsfattande i praktiken blir 
tämligen avskärmat från rättsligt angripande.       

Sannolikt är det även så att den struktur som präglar de stora börsnoterade bolagen 
utvidgar styrelsens handlingsutrymme ytterligare. Som en konsekvens av ett spritt 
ägande har en maktförskjutning skett från ägarna till styrelsen och övriga ledningen. 
Det finns starka argument för att ägarnas anonymitet har resulterat i ett tydligare ansvar 
för styrelsen, något som i sin tur utvidgar handlingsutrymmet.178 Intressekonflikten 
mellan ägare och styrelse kan härvid ställas på sin spets, då möjligheten till övervakning 
                                                
176 Jfr Vogel, D., The Market for Virtue – The potential and limits of Corporate Social Responsibility, 
s. 18.  
177 Eklund, K. & Stattin, D., Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 270 f. 
178 Jfr Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 33. 
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är tämligen begränsad. Något som leder till att styrelsens beslutsfattande kan ske utan 
att större hänsyn i praktiken måste tas till ägarna.179 

 Trots det faktum att fallgroparna för styrelsen framstår som få och möjligheterna att 
genom diverse rättsliga konstruktioner fånga upp eventuellt syftesstridiga beteenden är 
många, bör ändå poängteras att nu gällande ABL tydligt präglas av ett vinstsyfte i vilket 
ägarnas intresse av avkastning står i främsta rummet. För att hänsyn direkt ska kunna 
tas till andra intressen, eller kanske snarare att andra intressen ska prioriteras på 
bekostnad av vinstintresset, måste korrigering i bolagsordning ske. Enbart härigenom 
kan principen om vinstmaximering på ett principiellt plan frångås, då det inte längre är 
nödvändigt att den hållbarhetsfrämjande åtgärden även förväntas leda till en ökad 
lönsamhet. Så länge vinstsyftet förblir ledande handlingsnorm kommer beslutsfattandet 
alltid behöva rättfärdigas mot bakgrund av ekonomiska hänsyn. Beslut som ur ett CSR-
perspektiv är att föredra kommer således alltid behöva prioriteras bort till förmån för 
vinstgenererande beslut. I linje härmed måste det anses vara av intresse att närmare 
analysera rådande reglerings tillräcklighet och frågan om lagstiftningsåtgärder är 
påkallade för att integrera CSR i bolagens verksamheter. 

 

 

 

 

 

                
  

                                                
179 Jfr Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 50 ff. 
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7. CSR idag och framöver 
 
7.1 Inledning 
 
En delvis förändrad inställning kan på senare tid märkas hos flertalet företag, där 
hänsyn tas till både hållbarhet och miljö. Trots detta inställningsparadigm och trots 
tydliga uppmaningar från både regering och internationella organisationer vad gäller 
tydligare företagsansvar och integrering av CSR, lyser regleringsinitiativ på 
aktiebolagsrättens område med sin frånvaro. I detta kapitel analyseras huruvida 
lagstiftningsåtgärder av någon art är påkallade för att förankra CSR i bolagens 
verksamheter. Särskild utgångspunkt tas i de reformförslag som presenterats sedan 
tidigare.  
  
7.2 CSR i dagens företagsklimat 
 
Tanken på att inom ramen för ABL modifiera bolagens och dess styrelsers ansvar till 
att även omfatta CSR tycks idag direkt utesluten. Lagstiftaren lämnar, genom 
hänvisning till annan lagstiftning, över ansvaret för CSR och uppmuntrar företagen att 
på egen hand verka för hållbart företagande. Det enda lagförslag som lyfts inom ramen 
för den aktiebolagsrättsliga regleringen presenterades av EU-kommissionen och gick 
ut på att medlemsländerna skulle tillåta bolag att i sina respektive bolagsordningar 
inkludera främjandet av långsiktiga mål snarare än kortsiktiga vid eventuell konflikt. 
Som ovan nämnts förkastades dock förslaget till förmån för en frivillighet där bolagen 
på egen hand tillåts avgöra huruvida de vill prioritera kort- eller långsiktighet. För 
svenskt vidkommande torde förslaget ändå inte innebära någon vidare nyhet, då en 
sådan möjlighet redan kan anses föreskriven i 3 kap. 3 § ABL. 

  Bortom den uppsjö av tvingande regler som går att finna på exempelvis 
miljöbalkens område, förefaller CSR idag baseras på frivilligt applicerbara riktlinjer 
och principer. Viktigt är dock att inte förringa eller bortse från de tvingande regler som 
kan sägas utgöra grunden för ett tillåtet företagsagerande när det kommer till hållbarhet 
och miljö. CSR och dess frivillighet torde emellertid avse riktlinjer och principer som 
går utöver det som redan finns lagstadgat. Mot bakgrund av ett inställningsparadigm 
hos flertalet företag har det dock ifrågasatt huruvida CSR i praktiken kan anses vara av 
frivillig karaktär. Marknaden präglas av utbud och efterfrågan och i och med aktörernas 
ökade krav på hållbarhet kan CSR idag närmast anses ha blivit en förutsättning för en 
vinstgivande rörelse. Trots att efterlevnaden av CSR inte kan sanktioneras följer en 
illegitimitet av ett CSR-stridigt beteende som i dagens medialt influerade värld skulle 
kunna bli förödande för ett bolag. 

Uppgiften att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas och i vilken utsträckning 
tillfaller dock bolagsledningen inbegripet styrelsen, varför ett mått av frivillighet ändå 
måste anses finnas kvar när det kommer till CSR. Bolaget kan mot bakgrund av dess 
särart skräddarsy hållbarhetsåtaganden så att de på bästa sätt främjar både miljö och 
vinst. Det är just denna flexibilitet som lyfts fram som ett motargument mot införandet 
av en lagreglerad CSR-skyldighet. Det hävdas att fyrkantiga och statiska lagar ofta är 
förknippade med ineffektivitet. 180  Svensk kod för bolagsstyrning kan i detta 
sammanhang tänkas utgöra ett gott exempel på ett väl fungerade flexibelt regelverk. I 
koden har nämligen bevarad flexibilitet och företagsanpassad reglering visat sig vara 
                                                
180 Jfr Svenskt Näringsliv, Företagens roll i samhället – frågor och svar om företagens roll i samhället, 
s 8.  
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ett lyckat koncept. Frivillighet av nu nämnd art kan också anses präglad av 
föränderlighet i bemärkelsen att bolag med enkelhet kan anpassa sig i den takt 
marknaden och samhället kräver. Regelverket kan på så sätt vägleda bolaget, utan att 
för den delen hämma bolagets individuella möjlighet till framgång. CSR tycks i 
dagsläget präglas av bolagens egna ambitioner att verka hållbart, något som uppmuntras 
av myndigheterna och som sporras av marknadens ökade krav.  

           
7.3 Reformförslag 
 
Trots det inställningsparadigm som på senare år uppdagats, där hänsyn tas till både 
hållbarhet och miljö, och som föranletts av bl.a. EU-kommissionens förnyade och 
progressiva definition av CSR finns de som förespråkar att tydligare åtgärder bör vidtas 
för genomdrivandet av CSR. Som nämnts ovan är Sjåfjell en stark röst som hörts bland 
de som menar att hårdare tag måste tas i strävan efter att inkorporera CSR i bolagens 
verksamheter. Sjåfjell är av åsikten att lagstiftningsåtgärder måste vidtas inom ramen 
för alla länders bolagsrätt för att förankra CSR hos bolagen.181  

En regleringsåtgärd som går i linje med Sjåfjells förslag är den som vidtogs i 
England genom införandet av den nya bolagslagen. Genom den uppställdes som nämnts 
en lagreglerad skyldighet för ledningen, inbegripet styrelsen, att vid beslutsfattande 
beakta andra intressen än enbart ägarnas. På så vis syftar vidtagna åtgärder till att 
långsiktigt maximera bolagets vinstintresse samtidigt som hänsyn tas till exempelvis 
kunder och leverantörer samt hållbarhet och miljö. Likaså har i amerikansk rätt ett 
tydligare hållbarhetsfokus förankrats på sina håll i syfte att tydliggöra att vinstsyftet i 
viss mån ska begränsas av andra värden.  

Även Jensen, vars förslag till förändring måste anses vara av något mindre radikal 
art, menar att ett utpräglat vinstsyfte där hänsyn inte tas till andra intressen är ohållbart. 
Jensens förslag på kompromiss som han benämner ”upplyst intressentteori” eller 
”upplyst vinstmaximering” och som bygger på intressentteorin men där långsiktig vinst 
tillåts vara det styrande värdet vid eventuell konflikt, påminner om det ovan nämnda 
begreppet ”strategisk CSR”.182 Andra värden tillåts influera beslutsfattandet så länge 
långsiktig vinstmaximering ges företräde. Idén verkar ligga väl i linje med rådande 
rättsläge och tycks inte kräva att lagstiftningsåtgärder vidtas, då idén och dess innebörd 
idag verkar tillåtas inom ramen för ett presumerat vinstsyfte.  

Att dagens CSR-reglering är förhållandevis tandlös är i viss mån sant, då de riktlinjer 
och normer som uppställts grundas på frivillighet. Som redan poängterats är det dock 
viktigt att ha i åtanke den tvingande reglering som uppställts inom ramen för annan 
lagstiftning. Ett försämrat renommé, som Sjåfjell menar är den enda potentiella följden 
av ett försummat hållbarhetsansvar, torde vidare kunna vara betydligt mer skadligt än 
vad hon får det att framstå. Företagens framtidsutsikter och vinstpotentialer är som 
nämnts idag inte sällan kopplade direkt till hur det ansvar som uppställts av 
marknadsaktörerna hanteras. En nonchalant attityd skulle i dessa fall troligen få direkta 
konsekvenser för bolagets framgång. Poängteras bör också att de krav på hållbarhets-
rapportering som intagits i ÅRL därtill skapar en god möjlighet för intressenter att få 
en inblick i hur bolag hanterar frågor som hållbarhet och miljöpåverkan. Risken för att 
CSR-strategier enbart blir marknadsföringsknep och ett spel för galleriet förefaller 

                                                
181 Sjåfjell, B. & Sørensen, L. A., The Duties of the Board and Corporate Social Responsibility (CSR), 
s. 5. 
182 Jfr Jensen, M. C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, 
s. 8 ff.  
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därför enligt författarens mening som tämligen liten. Ett falskt ansvarstagande torde 
med enkelhet kunna avslöjas.  

Att direkt i ABL, parallellt med vinstsyftet, uppställa krav på bolagen och dess 
styrelser att ta hänsyn till andra intressen tycks inte tillföra något nytt då det redan enligt 
gällande rätt föreligger en möjlighet härtill. Inte heller tycks införandet av dessa krav 
underlätta för marknadsaktörerna, då fler intressen att beakta torde leda till frågor som 
vilket intresse som ska prioriteras och hur det ska säkerställas att styrelsen inte agerar 
utefter egna preferenser och rättfärdigar detsamma mot bakgrund av en pluralistisk 
syftesbild. Trots att de reformer som vidtagits inom ramen för brittisk och amerikansk 
rätt på ett principiellt plan är att anse som ett enormt kliv framåt för hållbarhetsrörelsen, 
måste påpekas att åtgärderna riskerar att skapa tillämpningssvårigheter av nu nämnda 
slag. Bergström och Samuelsson betonar härvid risken som finns att styrelsen 
handlingsförlamas vid konflikt mellan två i lag uppställda intressen som inte 
harmonierar.183 Styrelsen skulle i dessa fall tvingas ta ställning till vilket intresse som 
bör prioriteras, något som torde resultera i en osäkerhet för styrelsen och en 
oförutsebarhet för bolagets intressenter som inte med säkerhet kan veta vilka värden 
som styr bolaget. Hit hör även problematiken som skulle kunna uppstå kring att 
kontrollera styrelsens agerande och att utkräva ansvar mot bakgrund av överträdelse av 
verksamhetssyftet. Likaså riskerar Ohlsons förslag på att i ABL förtydliga kravet på en 
i bolagsordningen preciserad pluralistisk syftesbild att resultera i liknande 
komplikationer. Är bolagets pluralistiska syften inte på förhand reglerade vad gäller 
deras inbördes prioritering finns risk att problematik likt den som nyss diskuterats 
uppstår. Görs däremot en prioritering direkt i bolagsordningen uppstår istället 
problemet att styrelsen hämmas i sitt beslutsfattande. Ett tillägg i bolagsordningen 
riskerar därför att sluta i oföränderlighet och ineffektivitet som potentiellt kan komma 
att hämma bolagets möjlighet att bevara den flexibilitet och det risktagande som krävs 
i syfte att kunna anpassa och styra rörelsen utefter marknadens växlande behov. 

I sammanhanget torde det även kunna ifrågasättas huruvida det kan anses som 
försvarbart att i ABL uppställa krav på att bolag avhänder medel till ändamål som inte 
är ekonomiskt förankrade, då detta strider mot associationens fundamentala egenskap. 
Särskilt då det i regel inte är nödvändigt att göra några direkta avsteg från vinstsyftet 
för att främja hållbarhet och då ABL, om så önskas, tillhandahåller möjlighet härtill. 
Att än tydligare reglera ansvarstagandet inom ramen för den lag som till det yttersta ska 
bejaka bolagens roll som kapitalassociationer kan därför framstå som nästintill 
paradoxalt. Stattin hävdar härvid att det finns en anledning bakom att lagstiftaren valt 
att förlägga samhällshänsyn inom ramen för annan reglering, eftersom bolagets primära 
syfte att verka för den ekonomiska effektiviteten inte får hämmas genom direkta 
ingrepp i ABL.184 I linje härmed betonar även Skog att det för samhällets stabilitet krävs 
att företagsmarknaden styrs av vinst som övergripande syfte och att avvikelse härifrån 
riskerar att äventyra allokeringsfunktionen.185 
 
 
 
  

                                                
183 Bergström, C. & Samuelsson, P., Aktiebolagets grundproblem, s. 268 f. 
184 Stattin, D., Företagsstyrning – en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, 
s. 54 f. 
185 Skog, R., Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen, s. 17. 
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8. Slutsats och avslutande ord  
 
8.1 Slutsats  
 
Det kan mot bakgrund av den analys som företagits i uppsatsen fastslås att ABL inte 
direkt uppmanar styrelsen i bolaget till ett ökat ansvarstagande vad gäller hållbarhet. 
Trots att det i lagmotiven poängteras en tydlig efterfrågan på hållbara bolag tydliggörs 
i samma andetag att detta inte är något som ska förverkligas inom ramen för ABL. Det 
kan dock konstateras att ABL inte tycks motarbeta hållbart företagande, detta då 
styrelsen givits ett betydande utrymme att genom diverse rättsliga konstruktioner styra 
bolaget i en hållbar riktning. Mot bakgrund av ett vagt uttryckt vinstsyfte i 3 kap. 3 § 
ABL, som i dagens företagsklimat i regel tycks förenligt med ett hållbarhetstänk, har 
styrelsen en tämligen stor möjlighet att direkt inom ramen för bestämmelsens 
ordalydelse verka för CSR. Med en vagt formulerad bestämmelse och en långsiktig 
tidshorisont kan på ett övergripande plan konstateras att någon ohanterlig konflikt 
mellan CSR och vinstsyftet inte verkar föreligga. 

Dock bör poängteras att det finns en risk, om än en liten sådan, för ansvars-
utkrävande vid vinstsyftesstridigt agerande av styrelsen. Styrelsen kan komma att 
krävas på ansvar om den ger ett beslut som omöjligen kan rättfärdigas i ekonomiska 
termer företräde framför ägarnas intresse av avkastning. Uppstår en konflikt av detta 
slag står emellertid ytterligare en möjlighet att rättfärdiga styrelsens beslut till buds. 
Genom gåvoregeln som uppställs i 17 kap. 5 § ABL godtas viss uteslutande filantropisk 
verksamhet inom ramen för bolagets vinstdrivande verksamhet. Denna bestämmelse 
utvidgar styrelsens handlingsutrymme att inom ABL:s ramar verka för CSR-hänsyn 
ytterligare. Om åtgärden inte härigenom kan anses rättfärdigad måste dock vinst 
prioriteras före miljö för att styrelsen ska undgå skadeståndsansvar. Vad gäller det 
eventuella skadeståndsansvaret har det emellertid ifrågasatts huruvida vinstsyftet i dess 
vaga och indirekta gestaltning verkligen kan ligga till grund för den 
aktsamhetsbedömning som måste företas.  Det är enbart åtgärder som innebär en 
uppenbar avvikelse från bolagets vinstsyfte som kan föranleda ansvar. En uppenbar 
avvikelse kan i sammanhanget anses svår att fastställa, då det varken uppställs krav på 
ett visst resultat eller en tidshorisont inom vilken resultatet ska vara uppnått. Den 
yttersta, och i praktiken kanske även den enda, gränsen för styrelsens handlings-
utrymme att inom ramen för ABL verka för CSR-frågor tycks därför bli 
värdeöverföringsreglerna som begränsar styrelsens möjlighet att disponera över 
bolagets kapital. Den slutsats som därför tycks kunna dras i detta sammanhang är att 
styrelsens utrymme att inom ramen för de regler ABL uppställer verka för CSR-frågor 
är tämligen omfattande. 

I linje härmed är en del av syftet med uppsatsen att utreda huruvida rådande 
aktiebolagsrättsliga reglering främjar eller hämmar hållbart företagande. Hit hör även 
frågan i vilken grad lagstiftningsåtgärder är påkallade för att förankra CSR i bolagens 
verksamheter. Härvid bör betonas att det i ABL inte finns något som direkt hindrar att 
avvikelse från ägarnas vinstintresse sker. Styrelsen har inom ramen för ABL betydande 
möjligheter att ta det ansvar som önskas, detta parallellt med att vinstintresset bejakas. 
Även om de lagstiftningsåtgärder som vidtagits inom ramen för internationell rätt, och 
som föreslagits på ett nationellt plan, principiellt kan anses som enorma kliv framåt för 
hållbarhetsrörelsen, torde de även riskera att skapa tillämpningssvårigheter. Att ha fler 
lagstadgade intressen än vinstsyftet att beakta leder sannolikt till frågor som vilket 
intresse som ska prioriteras och hur det ska säkerställas att styrelsen inte agerar utefter 
egna preferenser och rättfärdigar handlandet mot bakgrund av en pluralistisk syftesbild. 
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Härvid torde det inte heller anses försvarbart att i ABL ställa krav på att bolag och dess 
styrelser avhänder medel till ändamål som inte är ekonomiskt förankrade, då detta kan 
anses strida mot associationens fundamentala egenskap. Utöver den tvingande 
reglering som uppställs i annan lagstiftning verkar lagstiftningsåtgärder inom ramen för 
ABL således inte påkallade för att förankra CSR i den rättsliga kontexten. Styrelsens 
möjlighet att styra ett vinstdrivet bolag i en hållbar riktning kan inte anses hämmad av 
rådande reglering. Kanske är den optimala lösningen att låta CSR vara reglerat på ett 
slags utomrättsligt plan, dvs. hålla etiska regler utanför lagstiftningen. Vackra ord 
nedskrivna i lag torde enbart skapa ett lugn på ytan.    
 
8.2 Några avslutande ord 
 
Givetvis går det inte att bortse från aktiebolagets funktion i samhället och den 
inneboende vinstskapande kapacitet som präglar associationsformen. Bolagets 
betydelse för den ekonomiska utvecklingen och välfärden behöver dock inte innebära 
att tanken på CSR måste förkastas. Det ena utesluter inte nödvändigtvis det andra. 
Genom att rent språkligt dela in området i dikotomier – det ekonomiska respektive det 
icke-ekonomiska – och benämna CSR-frågor som etiska snarare än ekonomiska gör att 
CSR-hänsyn framstår som yttre, mindre betydelsefulla omständigheter. Många menar 
att denna dikotomi måste arbetas bort och att vinst och hållbarhet istället bör anses gå 
hand i hand. Den ökade efterfrågan på företagens hållbarhetsarbete har medfört att 
tydligare CSR-hänsyn måste tas för att bolagen ska överleva och växa på den moderna 
marknaden. Trots att enhälligt empiriska underlag som styrker att CSR främjar 
lönsamhet ännu inte presenterats, kan motsatsen inte heller konstateras. I linje härmed 
torde det på området tämligen välkända citatet ”doing well by doing good” på ett gott 
sätt beskriva förhållandet mellan CSR och lönsamhet.   

En konflikt mellan CSR och vinst tycks inte föreligga hos det moderna företaget. 
Ytterligare en omständighet som tyder på att rådande reglering svårligen kan påstås 
hindra bolagen och dess styrelser från att inkorporera CSR i verksamheten. Mot 
bakgrund av de grundläggande krav som uppställs i exempelvis miljöbalken och annan 
tvingande reglering och i ljuset av en modern syn på hur vinst kan uppnås, tycks ABL 
ligga väl i linje med hållbart företagande. Om detta på sikt kommer att förändras i 
samband med att rättsliga, ekonomiska och strukturella modeller tar form som direkt 
kan anses avvika från de rådande, återstår att se. I dagsläget kan dock, enligt min 
mening, både strävan efter ett mer hållbart företagande och ABL:s fundamentala 
struktur gynnas av att the business of business fortfarande tillåts vara just business.  
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