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Förord 

 

Det är med ett visst vemod som jag härmed lämnar studentlivet bakom mig. Det har 

varit en kaotisk, omtumlande, rolig, galen men framförallt fantastisk tid som jag föralltid 

kommer att bära med mig. Uppsatsskrivandet har minst sagt varit en intressant process 

med både toppar och dalar men när det nu (äntligen) är över vill jag tacka er alla som 

bidragit till att tiden ändå fortskridit med viss elegans.  

 

Först och främst ett stort tack till min handledare, advokat och adjungerad professor Carl 

Svernlöv, för ditt ifrågasättande och dina goda råd under resans gång. Tack till Matilda, 

kritiker och vapendragare, vilket så här i efterhand verkar ha varit en något otippad med 

slående kombination. Tack till Amanda, Julia, Fanny och Johan för ert stöd under 

utbildningens alla med- och motgångar. Tack till Fågelsångens konditori för att ni, något 

förbryllade, alltid kunde tillgodose mina avvikande kaffebeställningar.  

 

Tack mamma, tack pappa och tack Oscar för att ni alltid funnits där. Tack momo och 

mofa för att ni varit mina största supportrar. Tack Uppsala för att du med råge slog Lund 

i matchen om titeln för Sveriges bästa studentstad.  

 

För att slutligen sammanfatta timmarna i juridiska bibliotekets syrefattiga läsesalar; 

 

”Vi är som växter nu, lever enbart på koldioxid”   

- Matilda Magnusson, 4/5 2018.  

 

Uppsala, 8/5 2018.  
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Sammanfattning  

 

Som ett resultat av en pågående globalisering och den klimatkris som delvis föranletts 

härav har ett ökat fokus på hållbarhet tillkommit. Frågan om aktiebolagens eventuella 

hållbarhetsansvar har trätt in i samhällsdebatten, gestaltat under begreppet Corporate 

Social Responsibility. Debatten är emellertid splittrad och skilda åsikter har lyfts fram 

kring huruvida det verkligen kan åläggas företagen att i ökad utsträckning ta ansvar för 

samhället. Principen om vinstmaximering, som myntades av ekonomen Friedman och 

som innebär att företagens enda uppgift är att verka för maximal vinst, står mot en allt 

mer framträdande intressentteori som betonar vikten av att andra värden än just vinst 

ska tillåtas styra verksamheten. Samtidigt kan en trend urskiljas där företag tar ett ansvar 

som vid första anblick svårligen kan karaktäriseras som vinstskapande, varvid en fråga 

om dess rättsliga förankring samt behovet av lagstiftningsåtgärder har tillkommit. 

 

Utgångspunkt för den ställda frågan är vinstsyftespresumtionen som framgår indirekt av 

3 kap. 3 § ABL och som innebär att ett aktiebolag, vid avsaknad av ett i bolagsordningen 

uttryckligen föreskrivet undantag, ska ha som syfte att bereda aktieägarna vinst. Ett 

agerande i strid med detta presumerade syfte är inte tillåtet och bestämmelsen fungerar 

således som en skyddsregel för ägarna vilka försäkras om att ledningen handlar i linje 

med deras intresse av maximal avkastning. Vinstsyftet utgör därför en handlingsram 

som ledningen måste förhålla sig till vid bolagsförvaltningen. Vid ett vinstsyftesstridigt 

agerande, innebärande beslut som inte på något sätt förväntas generera mervärde för 

bolaget, kan rättsliga konsekvenser komma att aktualiseras.   

 

Trots att den aktiebolagsrättsliga regleringen tydligt präglas av vinstsyftespresumtionen 

och att viss risk är förknippad med ett syftesstridigt agerande har lagstiftaren genom 

diverse rättsliga konstruktioner möjliggjort för en delvis och helt avvikande syftesbild. 

Med ett brett formulerat vinstsyfte där en långsiktig vinstmaximering bejakas och med 

hänsyn till de verktyg som finns att tillgå, där bolagsordningsföreskrift, SAS-princip och 

gåvoregeln är några av de som är värda att nämna, tycks ledningen och ägarkollektivet 

ha ett betydande utrymme att verka för ett hållbart företagande. Lagstiftningsåtgärder 

tycks således inte vara påkallade för att CSR ska kunna tillåtas inom ramen för ABL.   
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1     Inledning 

1.1 Bakgrund 

”The business of business is business” är ett idag välkänt citat som myntades på 1970-

talet av ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman. Friedman förespråkade med 

bestämdhet att företagens enda syfte är vinstmaximering och att detta utgjorde grunden 

för den moderna ekonomin. Tanken på att företag vid sidan härav har ett samhällsansvar 

var enligt Friedman absurd och riskerade att omkullkasta det marknadsekonomiska 

systemet.1 Sett i ljuset av den rådande klimatkrisen och den problematik vi ser världen 

över kan Friedmans uttalande framstå som aningen trångsynt. Mycket har hänt sedan 

1970-talet; hållbarhet och miljö har tagit allt större plats i den internationella debatten 

och diskussionen kring företagens funktion och roll som samhällsinstitution har därmed 

intensifierats.2  

 

Företagskonstruktionen är en av vår tids mest geniala idéer och det går inte att förringa 

betydelsen den har haft för ekonomin. Med anledning av företagets roll i den pågående 

samhällsutvecklingen är det föga förvånande att frågan kring dess eventuella ansvar 

ställs på sin spets.3 Som ett resultat av ett ökat fokus på hållbarhet har i synnerhet två 

frågor utkristalliserats, i vems intresse ett bolag ska bedrivas och vilket syfte bolaget ska 

anses ha. Den vedertagna uppfattningen, grundad på Friedmans teori, är att 

verksamheten ska bedrivas till förmån för aktieägarna i syfte att generera maximal 

avkastning. Andra åsikter har dock framförts, vilka bottnar i att bolag inte uteslutande 

kan drivas i aktieägarnas avkastningsintresse utan att fler intressen och värden måste 

beaktas vid beslutsfattandet.4 Tanken på att förkasta den rättsekonomiska teorin om 

vinstmaximering och aktieägarintresse till förmån för andra sociala värden måste dock 

ses i ljuset av rådande reglering, närmare bestämt den aktiebolagsrättsliga.5 För svenskt 

vidkommande utgår den aktiebolagsrättsliga regleringen primärt från ett ägarintresse, i 

synnerhet när det gäller bolagets syfte. Ett presumerat vinstsyfte till förmån för ägarna 

                                                      
1 Friedman, M, s 173 ff.    
2 https://csripraktiken.se/2009/08/31/debatt-milton-friedman-och-hallbarhet-inte-i-motsats-men-ger-inget-

utrymme-for-filantropi/ 
3 Sjåfjell, B, (2009), s 3 f.  
4 Skog, R, (2015), s 11.  
5 Sjåfjell, B, (2009), s 19 f.  
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framgår indirekt av 3 kap. 3 § Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och avvikelse från 

vinstmaximen är inget som lagen direkt förespråkar även om det heller inte förbjuds.6  

 

En naturlig följdfråga är dock om ett ökat fokus på hållbarhet och miljö nödvändigtvis 

står i direkt konflikt med ett presumerat vinstsyfte och teorin om vinstmaximering. Att 

förena vinst och hållbarhet är något som av många upplevs som en självmotsägelse och 

därmed en omöjlighet. På senare tid har dock hållbarhet i allt större utsträckning kommit 

att bli en vital del i diverse företagsstrategier.7 Den ökade oro som präglar marknaden 

har resulterat i en allt tydligare kravbild från både investerare och konsumenter vilket i 

sin tur föranlett den pågående hållbarhetstrenden hos företagen.8 Trenden har vuxit fram 

genom teorin om Corporate Social Responsibility (CSR) vilken idag är något av en het 

potatis i samhällsdebatten.9 CSR som tidigare präglats av företagens frivillighet har 

nämligen nått en ny dimension där måttet av frivillighet kan diskuteras. Mot bakgrund 

av marknadsaktörernas krav och EU-kommissionens förnyade definition av CSR har 

hållbart företagande blivit allt mer oundvikligt och tanken på att integrera hållbar 

utveckling, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och miljöskydd har blivit allt 

mer framträdande.10 Idén om ett tydligare samhällsansvar för företagen har dock 

föranlett kritik. Bortsett från Friedmansympatisörerna som på ett principiellt plan 

poängterar att företaget endast ska verka för vinstmaximering finns även kritiker som 

menar att ett sådant ansvarstagande många gånger resulterar i en motstridig och 

mångfacetterad syftesbild som skiljer sig avsevärt från, och som omöjligt kan förenas 

med, det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet.11  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

I ljuset av den rådande debatten är syftet med förevarande examensuppsats att se över 

hur företagens ansvar förhåller sig till den aktiebolagsrättsliga regleringen. Om en 

tydligare bild av bolagets funktion och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet erhålls är det 

                                                      
6 Ny juridik 4:12 s 27.  
7 Grafström, M m.fl. s 167 ff.  
8 KOM (2001) 366 slutlig, s 4.  
9 Sjåfjell, B & Anker-Sørensen, L, s 4.  
10 KOM (2001) 366 slutlig, s 4.  
11 Ohlson, G, s 15 ff.  
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möjligen lättare att ta ställning till de krav som kan och bör ställas på företagen samt 

huruvida den rådande regleringen främjar eller hämmar ett hållbart företagande.12  

 

De frågeställningar som härigenom ska besvaras är huruvida företagens CSR-arbete kan 

ges utrymme inom ramen för vinstpresumtionen i 3 kap. 3 § ABL, vilka rättsliga risker 

som är förenade med ett hållbart företagande och om lagstiftningsåtgärder av någon art 

är påkallade för att samhällsutvecklingen ska förankras i den rättsliga kontexten.13  

 

1.3 Metod och material  

Då examensuppsatsens frågeställningar utgår från specifika rättsregler och dess 

tillämpning används i synnerhet rättsvetenskaplig metod. Med hänsyn till att ämnet i så 

tydlig utsträckning knyter an till samhällsfrågor är det både rimligt och fördelaktigt att 

angripa rättsreglerna ur ett internt och externt perspektiv, vilka båda erbjuds inom ramen 

för den rättsvetenskapliga metodiken.   

 

För att börja med det interna perspektivet, även kallat rättsdogmatiken, karaktäriseras 

detta vanligtvis som det traditionellt juridiska perspektivet i den bemärkelsen att 

frågeställningen belyses ur rättstillämparens perspektiv. Genom rättsdogmatisk metod 

beskrivs och analyseras gällande rätt genom en systematisk iakttagelse av diverse 

rättskällor.14 I sedvanlig ordning görs denna iakttagelse utifrån rättskällelläran där 

lagtext, förarbetsuttalanden, praxis och doktrin beaktas i den mån det finnes relevant. 

För att utröna syftena bakom det presumerade vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL samt de 

intressen som legat till grund för regleringens tillkomst, således både de övergripande 

och underliggande ändamålen, ligger fokus på lagtextens motivuttalanden.15 Vidare är 

en kort redogörelse av bolagsorganens kompetens och handlingsutrymme nödvändig för 

att få en förståelse för hur företaget förhåller sig till verksamhetssyftet. På så sätt får 

läsaren en helhetsbild av de grunder på vilka beslutsfattandet görs och de faktorer som 

beaktas.  

                                                      
12 Sjåfjell, B, (2009), s 4 f.  
13 Bergström, C & Samuelsson, P, s 258.  
14 Olsen, L, s 109 f.  
15 Stattin, D, (2008), s 41 f.  
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Beträffande examensuppsatsens andra huvudattraktion, konceptet CSR, analyseras i 

synnerhet soft law, både nationell och internationell, då området lämnats utanför den 

aktiebolagsrättsliga regleringen. Doktrin ges tydligt fokus för att belysa hur 

diskussionen kring CSR i relation till företagens vinstsyfte har sett ut. För att 

åskådliggöra hur tydligare hänsyn hade kunnat tas till CSR inom ramen för lagstiftning 

hänvisas till internationell aktiebolagsrättslig lagstiftning. Härigenom kan inspiration 

erhållas kring vilka förändringsmöjligheter som står lagstiftaren till buds utan att för den 

delen ta formen av en djupgående komparativ analys.  

 

Genom det externa perspektivet analyseras regleringen med hänsyn till diverse 

värderingar och teorier. Härvid krävs att författaren ställer sig ”utanför” rätten och 

betraktar andra värden, såsom rättshistoria, rättsekonomi och konstruktiv 

rättsvetenskap.16 Då både den aktiebolagsrättsliga regleringen och CSR har en påtaglig 

förankring i samhällsekonomin behandlas problematiken och analysen genomgående ur 

ett rättsekonomiskt perspektiv. Företaget som kapitalassociation diskuteras och rådande 

rättsekonomiska teorier ifrågasätts utifrån konceptet CSR för att utröna huruvida en 

konflikt mellan de två föreligger. För att avslutningsvis kunna angripa frågan huruvida 

en förändring av den svenska aktiebolagsrättsliga lagstiftningen är påkallad i ljuset av 

CSR tillämpas rättsanalytisk metod. Härvid förs en målrelaterad diskussion kring hur 

hållbarhet och ekonomisk effektivitet kan sammanflätas på ett ändamålsenligt sätt.17   

 

1.4 Avgränsning  

Med hänsyn till det begränsade utrymme som finns att tillgå för förevarande utredning 

samt med tanke på att både aktiebolagsrätten och CSR är områden med till synes oändlig 

utforskningsmöjlighet kommer en avgränsning att göras varvid endast publika bolag 

vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity 

redogörs för. Denna avgränsning är motiverad mot bakgrund av att det publika bolaget 

är en organisationsform som införskaffar kapital från allmänheten och som därför 

präglas av ett spritt ägande, något som är av intresse för utredningen. Fortsättningsvis 

ska därför ”företag” förstås som just publika aktiebolag.  

                                                      
16 Olsen, L, s 120.  
17 Stattin, D, (2008), s 41 f.  
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1.5 Disposition 

I examensuppsatsens första kapitel introduceras ämnesval, syfte och frågeställningar, 

val av metod och material samt avgränsningar.   

 

I det andra kapitlet ges en förhållandevis ingående redogörelse för CSR där läsaren får 

en bild av hur CSR och definitionen därav har utvecklats genom åren, den reglering som 

finns på området idag samt hur CSR i praktiken har fått fotfotfäste i företagskontexten.  

 

Kapitel tre fokuserar på den rättsekonomiska dimensionen av examensuppsatsen. 

Friedmans teori om vinstmaximering analyseras och ställs i relation till CSR för att 

utröna huruvida CSR och vinstmaximering på ett teoretiskt och rättsekonomiskt plan 

står i en uppenbar konflikt.  

 

Det fjärde kapitlet ägnas helhjärtat åt aktiebolaget som associationsform, dess historia 

och i synnerhet vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL. Inledningsvis redogörs för aktiebolagets 

karaktäristik och dess funktion för samhällsekonomin. Därefter görs en ingående analys 

av vinstsyftet där hänsyn tas till ändamålen bakom lagstiftningen och hur vinstsyftet 

påverkar beslutsfattandet i bolaget. Här kommer både aktieägarskydds- och 

borgenärskyddsaspekten att beaktas för att avgöra i vems intresse vinstsyftet är uppsatt. 

Vidare kommer de rättsliga möjligheter som står bolaget och dess ledning till buds för 

att kringgå vinstsyftet att redogöras för. Avslutningsvis kommer en diskussion kring 

vinstsyftet och dess relation till CSR att föras i syfte att tydligare utröna huruvida en 

rättslig konflikt föreligger mellan CSR och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet.  

 

I uppsatsens femte kapitel berörs de rättsliga risker som är förknippade med en 

överträdelse av vinstsyftet. Bolagsledningens handlingsutrymme och möjlighet att fatta 

hållbara beslut inom ramen för vinstsyftet diskuteras. För att ge en tydligare bild av de 

restriktioner som begränsar ledningens beslutsfattande redogörs för det lagreglerade 

kompetensområdet samt de skyldigheter som ligger ledningen till last. Kapitlet avslutas 

med en reflektion kring vilket reellt handlingsutrymme som står ledningen till buds och 

vilka möjligheter som således finns att styra bolaget i en miljövänlig och hållbar 

inriktning inom ramen för vinstsyftespresumtionen.  
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Det sjätte och avslutande kapitlet ger först en sammanfattande och analytisk redogörelse 

för det rådande rättsläget och det utrymme som finns för hållbara företag inom ramen 

för en vinstsyftesfrämjande lagstiftning. Därefter presenteras de förslag på reform som 

lyfts. Avslutningsvis företas en reflektion kring vad som lämpligen borde göras för att 

främja en hållbar framtid och samtidigt bejaka den aktiebolagsrättsliga konstruktionen.  

 

2   Corporate Social Responsibility 

2.1 En gammal fråga som blivit pånyttfödd 

Som ett resultat av de miljöproblem och den oerhörda exploatering som uppdagats 

världen över på senare år har hållbart företagande, eller CSR, kommit att bli allt mer 

aktuellt i samhällsdebatten.18 Konceptet är dock allt annat än nytt och idén om att företag 

har ett samhällsansvar kan härledas fler århundraden tillbaka. Startskottet för den 

moderna tappningen av CSR anses dock vara publiceringen av Howard R. Bowens verk 

”Social Responsibilities of the Businessman” från 1953. Bowen baserade sin teori på en 

grundtanke om att storföretagen är mittpunkten för makt och beslutsfattande varvid 

deras agerande även får konsekvenser för samhället i stort. Bowen anses även vara 

upphovsmannen bakom den idag vanligt förekommande frågan ”Vilket ansvar för 

samhället ska företagsmän rimligen förväntas ta?”. Han besvarade i samma veva sin 

egen frågeställning med en formulering som kan sägas utgöra grunden för modern 

CSR.19 Han menade att företagarnas 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.”20 

 

Nästa stora steg i utvecklingen av CSR kom 1979 när en ny definition, eller snarare 

modell, av CSR presenterades av Archie Carroll.21 Carrolls modell kan beskrivas som 

en CSR-pyramid bestående av ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt ansvar, där 

                                                      
18 Ohlson, G, s 86.  
19 Carroll, A.B, (1999), s 270.   
20 Carroll, A.B, (1999), s 270.  
21 Carroll, A.B, (1999), s 282 ff.   
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det ekonomiska ansvaret utgör botten av pyramiden. Carroll utgick således från idén om 

vinstmaximering och menade att vinst är och kommer att förbli det viktigaste 

incitamentet för företaget då det kapitalistiska systemet är skapat ur denna sanning. 

Nästa skikt i pyramiden utgörs av de ramar rättssamhället uppställer för företaget. 

Därefter kommer det etiska ansvaret vilket utgörs av etiska normer som inte är 

kodifierade i lag. Filantropin är pyramidens topp och omfattar det ansvar som 

tillkommer som en reaktion på samhällets förväntningar på företagen.22 

 

Definitionerna av och inställningen kring CSR har således genomgått otaliga justeringar 

genom åren varvid de ovan nämnda endast är två av särskild relevans.  

 

2.2 CSR idag – ett globalt ansvarstagande  

2.2.1 Vad är CSR idag?   

Idag är utvecklingen av CSR tydligt förankrad i den globalisering som skett under de 

senaste årtiondena där en multinationell företagsarena har skapats och möjliggjort för 

företag att kringgå tvingande lagstiftning i hemvistlandet och utnyttja både arbetskraft 

och miljö i länder med en mer slapphänt skyddslagstiftning. Som ett brev på posten har 

kritik följt och tydligare CSR-riktlinjer därmed tillkommit.23 Som ovan nämnts har dock 

definitionen av CSR genomgått diverse justeringar och många menar att det saknas ett 

enhetligt begrepp som kan ge tydlig vägledning för företagen. En gemensam nämnare i 

samtliga definitioner tycks vara att CSR handlar om att företag tar ett socialt ansvar som 

går utöver vad lagen kräver. Vidare karaktäriseras CSR av frivillighet, transparens med 

avseende på verksamheten, en generell formulering, att hänsyn tas till samtliga 

intressenter kopplade till företaget och att detta tänk genomsyrar hela verksamheten.24 

 

Just frivilligheten är något som har präglat CSR. Den reglering som tillkommit har 

således blivit normbildande utan att utgöra tvingande lag med tillhörande sanktioner.25 

Nationell lagstiftning sätter härvid upp en minimistandard medan de internationella 

                                                      
22 Carroll, A.B, (1991), s 39–48.  
23 Ohlson, G, s 88.  
24 Persson Österman, R & Svernlöv, C, s 96.  
25 Ohlson, G, s 87.  
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riktlinjer som tillkommit sätter ett globalt tryck på företagen.26 Trots avsaknad av det 

tvingande momentet är tanken att företagen på eget initiativ ska implementera 

riktlinjerna i företagsverksamheten. Vidare antar riktlinjerna en rättsligt tvingande 

karaktär när de inkorporeras i avtal, något som blir allt vanligare. Idag har CSR även 

kommit att bli en så självklar del i många branscher att det får anses utgöra branschpraxis 

att rätta sig efter uppställda riktlinjer varför frivilligheten kan ifrågasättas.27  

 

2.2.2 Arbetet med CSR på EU-nivå 

Mycket har hänt inom ramen för EU:s verksamhet de senaste 20 åren och ett tydligt 

fokus har varit just främjandet av CSR inom hela unionen. När Europeiska rådet 

träffades i juni 2001 framtogs en strategi för hur socialt och miljömässigt hänsyn i allt 

större utsträckning skulle kunna bli en naturlig del av företagens verksamheter.28 Arbetet 

utgick från begreppet hållbar utveckling, vilket FN vid Brundtlandskommissionen 1987 

definierat som något som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.29 Strategin byggde på att förena 

det sociala, ekonomiska och miljörelaterade området och förespråka hållbart 

företagande med framtida vinstgenerering som incitament. Det argument som 

framfördes var att hållbart företagande inbegripet miljövänlig resursförbrukning och 

innovativ utveckling på sikt kommer att medföra en konkurrensfördel.30 Därför skulle 

företagen se CSR-relaterat arbete som en investering istället för en kostnad i ett allt mer 

hållbarhetspräglat samhälle. Genom en europeisk strategi var målet att skapa en 

kvalitativ och enhetlig europeisk ram för hållbart företagande, något som inte på något 

sätt skulle ersätta tvingande nationell reglering men som skulle vägleda företagen till att 

gå utöver nationella minimistandarder.31 Som ett resultat härav presenterades den första 

europeiska definitionen av CSR, där CSR innebär att företagen;  

 

”på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet 

och i sin samverkan med intressenterna”.32 

                                                      
26 Sevenius, R, s 64 f.  
27 Mannheimer Swartling, Corporate Social Responsibility, s 1.  
28 SN 200/1/01 REV 1, s 2 f.  
29 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s 6.  
30 SN 200/1/01 REV 1, s 5.  
31 KOM (2001) 366 slutlig, s 5.  
32 KOM (2001) 366 slutlig, s 6 f.  
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EU:s första enhetliga definition av CSR präglades således av frivillighet, något som 

även poängterades i motivuttalanden.33 Ett ställningstagande härtill togs dock 2011 när 

kommissionen konstaterade att ett behov fanns för att förtydliga vad CSR faktiskt 

innebär och vad som förväntas av företagen. Mot bakgrund av rådande internationella 

riktlinjer presenterades därför en ny definition av CSR;  

 

”…företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället.”34 

   

Förändringen som syftade till att tydliggöra företagens skyldighet i förhållande till sin 

omgivning blev revolutionerande i den bemärkelsen att CSR gick från total frivillighet 

till att omfattas av företagets ansvar för den egna verksamheten. Definitionen blir 

således ett tydligt ställningstagande från EU:s håll.35   

 

Ytterligare ett steg i utvecklingen kom 2014 när direktiv 2014/95/EU36 antogs och krav 

uppställdes på företag av viss storlek att redovisa miljö- och hållbarhetsrelaterad 

information. Den reglering37 som tidigare funnits på området hade endast uppmanat till 

sådan redovisning.38 Direktivet syftar till att öka transparensen mellan europeiska 

företag så att den icke-finansiella information som lämnas når upp till samma enhetliga 

standard. På sätt förväntas det bli enklare för bolaget internt och för dess intressenter att 

värdera bolagets hållbarhetsarbete.39 Trots rapporteringskravet ska principen ”följ eller 

förklara” tillämpas, varvid avsteg från kravet kan göras så länge förklaring härtill sker. 

På så sätt har en viss flexibilitet bibehållits där hänsyn har tagits till den mångfacetterade 

karaktären hos bolagens ansvarstagande samtidigt som intressenternas behov av 

jämförbar information har beaktats.40 Med anledning av direktivet kom ny reglering att 

införas i 6 kap. 10 § Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Dock tåls att sägas att 

trenden hos svenska företag redan var en omfattande hållbarhetsredovisning, varvid de 

                                                      
33 KOM (2001) 366 slutlig, s 22.  
34 KOM (2011) 681 slutlig, s 5 f.  
35 KOM (2011) 681 slutlig, s 7.  
36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora 

företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. 
37 Rådets fjärde direktiv av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (78/660/EEG) och Rådets 

sjunde direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (83/349/EEG).  
38 KOM (2013) 207 slutlig, s 2 ff.  
39 Direktiv 2014/95/EU skäl 5 & 7.  
40 Direktiv 2014/95/EU skäl 3.  
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krav som uppställs på EU-nivå överlag redan hade tillgodosetts av svenska företag.41 

Med anledning härav valde den svenska lagstiftaren att gå utöver de minimikrav som 

direktivet uppställde och utvidga kretsen rapporteringsskyldiga.42 

 

2.2.3 Principer och annan vägledning 

För att vägleda bolagen i det fortsatta hållbarhetsarbetet har EU-kommissionen hänvisat 

till en rad internationellt etablerade riktlinjer som kan sägas utgöra den globala ram för 

CSR till vilken EU:s politik har anpassats.43 Då uppsatsens fokus inte är att se över den 

soft law som berör CSR kommer nämnda riktlinjer endast kort att åskådliggöras.  

 

Först ska OECD:s riktlinjer för multinationella företag nämnas. Riktlinjerna, vilka är 

utformade som rekommendationer från regeringar till företag, uppmanar företag till att 

exempelvis bidra till hållbar utveckling och företa en intern due diligence i syfte att 

identifiera, förhindra, begränsa och ansvara för faktisk och potentiell negativ påverkan 

i frågor som omfattas av riktlinjerna. De länder som stödjer riktlinjerna har garanterat 

att verka för dess tillämpning och ska uppmuntra till dess användning.44 

 

En organisation som har varit, och fortfarande är, vägledande inom CSR är FN som 

under åren har tagit fram allmänt gällande principer vilka inbegriper allt från mänskliga 

rättigheter till antikorruption och filantropiskt ansvarstagande.45 Ett viktigt samarbete 

på FN:s initiativ är Global Compact, vilket är ett nätverk av företag och organisationer 

vars syfte är att göra företag uppmärksamma på samt uppmana till ansvar för tio 

fastställda principer inom områden såsom mänskliga rättigheter, miljö och bekämpning 

av korruption. Samarbetet präglas av ett visst mått av uppföljning då dess medlemmar 

årligen ska meddela hur arbetet fortskrider.46 En sanktionerad kontroll av efterlevnaden 

förekommer dock inte varvid frivilligheten förblir intakt.47 Vidare ska Agenda 2030 som 

antogs av FN:s generalförsamling 2015 nämnas. Agendan uppställer 17 mål och delmål 

vilka ska verka för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

                                                      
41 Arvidsson, S, s 1.  
42 Prop. 2015/16:193 s 38 ff.  
43 KOM (2011) 681 slutlig, s 7.  
44 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s 11 f.  
45 Madrakhimova, F.S, s 113–116.  
46 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s 12.  
47 Svenskt Näringsliv, Företagens roll i samhället – frågor och svar om företagens roll i samhället, s 26.  
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Det ankommer dock på de specifika medlemsländerna att på eget bevåg säkerställa sitt 

globala ansvarstagande.48 För svenskt vidkommande har regeringen poängterat att 

ambitionen är att svenska företag ska fortsätta den hålbarhetstrend som redan påbörjats 

där en hållbar företagsstrategi ska utgöra grunden i samtliga företags kärnverksamhet.49  

 

2.2.4 Arbete på nationell nivå    

I ljuset av EU:s lagstiftningsarbete har medlemsländerna uppmanats till att vidta 

åtgärder för att främja hållbar utveckling.50 Genom Utrikesdepartementets försorg, och 

som en reaktion på EU:s nya definition av CSR, sattes en rejäl översyn av det svenska 

hållbarhetsarbetet igång.51 Även om det ligger på företagen att själva verka för en hållbar 

verksamhet poängteras att statliga myndigheter måste bidra genom att skapa incitament 

som uppmuntrar till ett ökat ansvarstagande.52 Den svenska regeringen har ställt sig 

bakom den nya CSR-definitionen och accepterat det ansvar som medföljer. Regeringen 

uppställer härvid ett krav på att företagen anammar utgivna riktlinjer vilket innebär att 

samtliga företag ska ha säkerställt att en kontroll av verksamhetens alla risker, samt det 

eventuellt tillhörande ansvaret, systematiskt och kontinuerligt görs. Därtill förespråkas 

att en dialog kring nämnda risker förs mellan företag och dess intressenter.53 Bolagens 

primära uppgift är således att utvärdera den egna verksamheten och utveckla arbetet 

med de internationella riktlinjerna som utgångspunkt.54   

 

Ett viktigt inslag i aktiebolagsrätten, särskilt aktiemarknadsrätten, är den självreglering 

som tillkommit på initiativ samt genom utarbetning av aktörerna på marknaden. Ett 

exempel härpå är svensk kod för bolagsstyrning ”Koden” vilken svenska bolag 

förbinder sig att tillämpa genom noteringsavtalet. Koden är dock inte som helhet 

tvingande utan kan frångås med tillämpning av principen ”följ eller förklara”.55 Detta 

skapar den flexibilitet som erfordras för att företag av olika storlek, komplexitet och 

branschinriktning ska kunna använda samma regelverk som riktmärke samtidigt som 

                                                      
48 Skr. 2015/16:182 s 1 f. 
49 Skr. 2015/16:182 s 27 f.  
50 SN 200/1/01 REV 1, s 5.  
51 Se bl.a. prop. 2002/03:122 samt Utrikesdepartementet (UD 13.031).  
52 KOM (2011) 681 slutlig, s 8.  
53 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s 7 ff.  
54 Utrikesdepartementet (UD 13.031), s 28.  
55 Eklund, K & Stattin, D, s 120 ff.  
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utrymme ges för utvecklandet av egna strategier. I Koden tydliggörs vikten av hållbarhet 

och av Kodens regel 10.4 framgår de krav på hållbarhetsrapportering som ställs på 

företagen.56 Dessutom ska inte bolagens egna självreglering bortses från. Med anledning 

av de riktlinjer som tillkommit på både på den internationella och nationella arenan blir 

det allt vanligare att företagen upprättar så kallade uppförandekoder med avseende på 

miljö- och arbetsmiljöfrågor. Genom uppförandekoderna redogör företagen för dess syn 

på hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet tillåts ta plats inom ramen för verksamheten. 

Koderna är således verktyg bolagen kan använda sig av för att utvärdera och förbättra 

sin verksamhet samt bibehålla en öppenhet i förhållande till dess intressenter.57 

 

2.2.5  CSR – funktion, fördelar och friktioner  

En hållbarhetstrend kan med tydlighet urskiljas både hos internationella organisationer 

och hos den svenska lagstiftaren. Intressant är dock hur trenden, trots avsaknad av 

tvingande reglering, även fått ett fotfäste på företagsnivå. Hållbarhetsrapportering, 

CSR-strategier och tydligare fokus på en större intressentkrets är bara några av de 

åtgärder som vidtagits hos många av de stora svenska börsbolagen.58 Den till synes 

progressiva definitionen av CSR i kombination med en ökad insikt om de fördelar ett 

CSR-arbete medför har drivit företagens hållbarhetsarbete framåt.59  

 

Förespråkarna för CSR är duktiga på att just lyfta de fördelar som kan följa av ett 

hållbarhetsarbete. Från att endast förknippas med en börda har CSR kommit att bli en 

nyckelkomponent i en lyckad affärsstrategi som främjar långsiktigt värdeskapande. Det 

har blivit ett sätt för företagen att erhålla en konkurrensfördel på en marknad som allt 

tydligare efterfrågar hållbarhet.60 Efterfrågan innebär att en CSR-strategi kan medföra 

både tillväxt och en stärkt marknadsposition medan en avsaknad därav kan orsaka 

kundförluster och ett försämrat renommé.61 Vidare är CSR idag förknippat med tydlig 

riskhantering och stabilitet då företagen i ett tidigt skede  kan upptäcka, riskvärdera och 

åtgärda de problem som föranleds av företagets inverkan på exempelvis miljön.62 Detta 

                                                      
56 Svensk kod för bolagsstyrning, s 2 f.  
57 KOM (2001) 366 slutlig, s 13 f.  
58 Arvidsson, S, s 2.  
59 Sjåfjell, B & Anker-Sørensen, L, s 20.  
60 KOM (2001) 366 slutlig, s 4.  
61 KOM (2001) 366 slutlig, s 20 f.  
62 Sjåfjell, B & Anker-Sørensen, L, s 29 ff.  
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gör att även investerare och kreditgivare i större utsträckning tar CSR i beaktande varvid 

CSR tillåts genomsyra hela det finansiella systemet.63  

 

En aspekt som vanligen framförs är dock de operationaliserings- och värderingsproblem 

som uppstår kring CSR. Trots att företag stoltserar med deras hållbarhetsarbete görs 

detta i diffusa ordalag utan tydlig beskrivning av de åtgärder som har företagits.64 

Dessutom är det svårt att värdera och jämföra olika företags hållbarhetsarbeten då det 

inte finns konkreta parametrar att utgå från vid värderingen.65 Att operationalisera och 

mäta CSR i relation till bolagets värdeskapande är således inte helt lätt och ett behov av 

enhetliga kriterier som kan ligga till grund för en CSR-värdering har påkallats.66 Dock 

går det inte att bortse från bolagens olikheter och deras olika möjligheter att ta ansvar, 

vilket gör det svårt att uppställa standardiserade värdegrunder.67 Möjligen får CSR förbli 

något som inte går att standardisera i konkreta termer, utan som även fortsättningsvis 

får präglas av flexibilitet och föränderlighet. På så sätt kan företagskollektivet på ett 

företagsspecifikt sätt utforma CSR med generella riktlinjer som utgångspunkt.68  

 

Utöver operationaliseringsaspekten har kritik riktats på ett principiellt plan och många 

menar att CSR inte är något icke-statliga företag ska ägna sig åt. Tanken är inte ny men 

förtjänar ändå att lyftas. Motståndarna till CSR hävdar nämligen att det inte är en uppgift 

för bolagsledningen att använda ägarnas pengar till att fatta hållbara beslut för att främja 

ändamål som staten har till uppgift att säkerställa.69 Även Henry Mintzberg, som tydligt 

förespråkade CSR mot bakgrund av det moderna företagets enorma inflytande på 

marknadsekonomin, riktade kritik mot det praktiska genomförandet av CSR. Han 

menade att företagsledningar varken är lämpade eller har det mandat som krävs för att 

fatta beslut på samhällsnivå. Trots detta uppmanade han företagen till att inte enbart 

agera utifrån aktieägarnas intresse och ta ansvar inom ramen för sin egen företagssfär.70 

 

                                                      
63 KOM (2001) 366 slutlig, s 20 f.  
64 Arvidsson, S, s 2.  
65 Arvidsson, S, s 3.  
66 KOM (2001) 366 slutlig, s 21.  
67 Skr. 2015/16:69 s 10.  
68 Grafström, M m.fl. s 76 ff.  
69 Crane, A, m.fl. s 22 f.  
70 Mintzberg, H, s 3–15.   
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Det råder således delade meningar om bolagens roll i samhället. Kritiken till trots kan 

dock en hållbarhetstrend, sporrad av ett paradigmskifte beträffande inställningen till 

CSR, konstateras. Från en företagsvärld som präglats av aktieägarvärde går ett tydligt 

intressent- och hållbarhetsfokus att finna hos diverse storföretag och de riktlinjer som 

utfärdats tillåts bli en integrerad del av företagsstrategier och målbilder.71   

 

3 Den rättsekonomiska kontexten  

3.1 Allmänt  

Ekonomisk tillväxt och upprätthållandet av en stabil marknadsekonomi utgör två vitala 

komponenter i en fungerande marknad och därmed ett modernt samhälle. Det är därför 

föga förvånande att ekonomiska hänsyn såsom välstånd och effektiv resursallokering 

har influerat den reglering som finns på området.72 Även aktiebolagsrätten är ett område 

som präglats av ekonomiska resonemang, både med avseende på den av lagstiftaren 

eftersträvade ändamålsuppfyllelsen och det faktum att bolag till sin natur är ekonomiskt 

drivna.73 Att företagets primära funktion är att generera vinst är CSR-motståndarnas 

främsta argument vilket är baserat på rättsekonomiska teorier som ser företaget som ett 

verktyg för ekonomisk utveckling.74 I takt med att klimatfrågan och företagens roll häri 

har uppdagats har dock dessa teorier ifrågasatts. Det framförs att miljöhänsyn omöjligen 

kan förenas med ekonomisk vinning varpå rådande ekonomiska teorier måste förkastas 

för att en hållbar framtid ska kunna möjliggöras.75 Andra menar att det inte föreligger 

någon konflikt mellan vinstgenerering och hållbarhet och att det istället handlar om att 

anpassa den teoretiska värdegrunden.76 Precis som mycket annat kan möjligen rådande 

ekonomiska teorier anpassas i ett föränderligt samhälle.77 Med utgångspunkt i det 

nämnda måste frågan ”konflikt eller ej” utredas mot bakgrund av den rättsekonomiska 

teoribilden, i synnerhet Friedmans teori om vinstmaximering. 

                                                      
71 Madrakhimova, F.S, s 113–116.  
72 Eklund, K & Stattin, D, s 37 ff.  
73 Stattin, D, (2008), s 60 ff.  
74 Sevenius, R, s 66 f. 
75 Borglund, T, m.fl. s 85.  
76 Borglund, T, m.fl. s 88.  
77 Stattin, D, (2008), s 64.  
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3.2 ”The business of business is business”  

Som tidigare nämnts var Milton Friedman en tydlig motståndare till CSR och tanken på 

att företag, utöver sitt ansvar gentemot aktieägarna, har ett ansvar för samhället. 

Friedmans uttalanden i frågan kan sägas utgöra CSR-debattens yttersta gräns och hans 

uppfattning kan sammanfattas som att företagens samhällsansvar endast består i att 

generera vinst, främja tillväxt och avstå från filantropisk verksamhet inom ramen för 

uppställda lagar och etiska normer.78 I artikeln ”The social responsibility of business is 

to increase its profits” redogjorde Friedman för sitt fundamentala ställningstagande på 

vilket CSR-motståndare baserar sin kritik.79 Han menade att företag inte kan ikläda sig 

ett ansvar, endast ledningen har denna möjlighet, samt att om ägarna har för avsikt att 

främja filantropiska ändamål får detta göras efter vinstutdelning och med privata medel. 

Ledningen har ingen rätt att spendera ägarnas kapital i syfte att öka företagets sociala 

ansvar. Att bolagets kapital läggs på sociala ändamål skulle enligt Friedman omkullkasta 

grunden för marknadsekonomin. Vidare betonade han att ledningen är att uppfatta som 

en agent i relation till ägarna och ska således uteslutande agera i enlighet med ägarnas 

önskan, vilket presumeras vara vinstmaximering om inget annat framkommer. På ett 

övergripande plan ansåg Friedman dessutom att CSR står i strid med demokratin då 

ledningen istället för regeringen tar på sig en roll som samhällsbevakare.80 

 

Det aktievärde som präglar Friedmans teori grundas på tanken att aktieägarna är en 

grupp vars avkastningsintresse ska prioriteras av ledningen vid beslutsfattande. Sett ur 

ett riskperspektiv är tanken inte orimlig. Den investering som aktieägarna gör i företaget 

och som möjliggör för verksamhetens drift sker utan en säker möjlighet till avkastning. 

Istället garanteras ägarna att deras intressen ska prioriteras framför borgenärers, vilkas 

intressen exempelvis säkerställs genom i avtal reglerade räntor. Aktieägarvärdet, 

uttryckt i en presumtion om vinstmaximering, utgör således aktieägarnas incitament till 

att investera. Mot bakgrund härav tycks citatet ”the business of business is business” 

som myntats av Friedman spegla den grundläggande synen på företaget där ledningens 

uppgift endast är att öka värdet på aktieägarnas investeringar och där hänsyn till sociala 

och miljömässiga värden endast ska ske inom ramen för vad lagen kräver. Friedman 

                                                      
78 Borglund, T, m.fl. s 57 f.  
79 Crane, A, m.fl. s 24.  
80 Friedman, M, s 173 ff.    
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modifierade dock sin ståndpunkt i slutet av sin karriär. Han menade att det ökade krav 

på hållbarhet som uppställs av marknadsaktörernas har medfört att hänsyn till andra 

intressenter och till samhället kan krävas för att främja ett långsiktigt aktieägarvärde 

som till det yttersta gynnar aktieägarna. Teorin kom av hans efterträdare att bli kallad 

för ”enlightened shareholder value”.81  

 

3.3 Principen om vinstmaximering i relation till CSR  

Av det ovanstående kan två utmärkande ståndpunkter urskiljas; att hållbart företagande 

motverkar vinstmaximering då resurser tas från bolaget samt att CSR är nyckeln till 

framgång.  Det argument som ofta framförs av motståndare till CSR är att ett ökat 

samhällsansvar riskerar att hota marknadsekonomin. Mats Qviberg, styrelseordförande 

i Investment Öresund AB, uttryckte sin kritik med slående klarhet när han i en artikel 

från 2006 skrev ”Om man tar ropen efter mer etik på allvar måste vi stöpa om företagens 

roll i samhället. Vi kommer att slänga grus i marknadsekonomins välståndsmaskineri”. 

Kritiken är primärt principiellt förankrad då det påpekas att det inte ankommer på 

företagen att axla det ansvar som tillfallit staten. Terminologin följer Friedmans och 

knyter an till bolagets funktion som kapitalassociation.82 CSR-förespråkarna förkastar 

emellertid tanken på att hållbarhet skulle sätta krokben för företagandet och menar 

istället att CSR är en nödvändighet för det moderna bolaget.83  

 

Det går givetvis inte att bortse från företagets funktion i samhället och den inneboende 

vinstskapande kapacitet som präglar associationsformen. Detta innebär dock inte att 

tanken på CSR måste förkastas. Det ena utesluter inte nödvändigtvis det andra och 

många menar att vinst och hållbarhet går hand i hand. Marknadens ökade efterfrågan på 

företagen och dess hållbarhetsarbete har medfört att ett tydligare CSR-hänsyn krävs för 

överlevnad och tillväxt på den moderna marknaden. Hållbarhet är således en 

förutsättning för vinst. Däremot måste bolagen bibehålla sin vinstgenerering för att på 

lång sikt ha resurser nog att tillgodose marknadens krav. Vinst blir således även en 

förutsättning för hållbarhet. Det handlar om att utbud måste anpassas till marknadens 

                                                      
81 Borglund, T, m.fl. s 24 f. 
82 Qviberg, M. 
83 Grafström, M m.fl. s 13 f.  
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efterfrågan, en företeelse som inte på något sätt är ny.84 Tunga förespråkare för länken 

mellan CSR och vinst är Kramer och Porter, professorer vid Harvad Business School. 

Deras ståndpunkt har utvecklats i en radikal riktning, där CSR har gått från att vara en 

källa till framgång, till att bli det kapitalistiska systemets räddning.85 De påstår att det 

inte längre går att skilja mellan de ekonomiska och sociala aspekterna av företagandet 

och att bolaget är beroende av samhället för dess överlevnad. De menar dock inte att 

filantropiska åtgärder uteslutande främjar företaget. Det gäller att hitta filantropi som är 

verksamhetsrelaterad varvid både aktievärde och samhället kan gynnas.86 Det som av 

många benämns som ”strategiskt värdeskapande CSR”, handlar alltså om att låta 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar samverka för att främja en långsiktig 

tillväxt.87 För svenskt vidkommande tycks en likartad men något mer försiktig 

inställning ha formulerats av Svenskt Näringsliv som konstaterar att ett ansvar för CSR 

föreligger i förhållande till den egna verksamheten, men att det inte är företagens uppgift 

att lösa samhällsproblem. Det poängteras med tydlighet att företagens primära ansvar är 

att genom kapitalallokeringen möjliggöra för en ekonomisk välfärd.88 

 

För att på ett teoretiskt plan närma CSR till vinst har ett skifte i fokus skett från kortsiktig 

till långsiktig vinstmaximering. Den ohämmade kortsiktighet som präglat den 

europeiska marknaden har nu lyfts fram som ett problem som måste hanteras för att 

kunna förena aktieägarvärde med andra intressen.89 Härvid påstås att om man modifierar 

Friedmans berömda citat ”the social responsibility of business is to increase its profits” 

till att avse långsiktig vinst, är kopplingen mellan vinst och CSR inte så främmande.90 

Att tillåta CSR att bli en integrerad del i företagets affärsplan för att främja långsiktigt 

aktievärde var ju något även Friedman förespråkade.91 Intressant är vidare att jämföra 

Carrolls tidigare nämnda CSR-pyramid med Friedmans teori. Friedman menade att 

vinstmaximering skulle ske genom att beakta lag och etiska normer. Det handlar alltså 

om ett ekonomiskt, rättsligt och etiskt ansvar, vilka utgör de första tre skikten i Carrolls 

                                                      
84 Svenskt Näringsliv, Företagens roll i samhället – frågor och svar om företagens roll i samhället, s 3 f. 
85 Grankvist, P, s 38 ff.  
86 Porter, M.E & Kramer, M.R, s 2 f.  
87 Grankvist, P, s 15 f. 
88 Svenskt Näringsliv, Företagens roll i samhället – frågor och svar om företagens roll i samhället, s 12.  
89 Sjåfjell, B & Anker-Sørensen, L, s 21 ff.   
90 https://csripraktiken.se/2009/08/31/debatt-milton-friedman-och-hallbarhet-inte-i-motsats-men-ger-inget-

utrymme-for-filantropi/ 
91 Vogel, D, s 18 f.  

https://csripraktiken.se/2009/08/31/debatt-milton-friedman-och-hallbarhet-inte-i-motsats-men-ger-inget-utrymme-for-filantropi/
https://csripraktiken.se/2009/08/31/debatt-milton-friedman-och-hallbarhet-inte-i-motsats-men-ger-inget-utrymme-for-filantropi/
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pyramid. Endast filantropin saknas, vilket är den del som många menar faller utanför 

tanken på vinstmaximering då den inte har en tydlig koppling till värdeskapandet.92 

 

Trots att avsaknad av tvingande regler präglar området är det alltså närmast omöjligt för 

företagen att blunda för CSR och att prata om CSR i termer av frivillighet kan knappast 

göras. Även om enhälliga empiriska belägg för att CSR främjar lönsamhet ännu inte har 

presenterats kan motsatsen inte heller konstateras.93 Mot bakgrund av de skandaler som 

skett under de senare årtionden tycks dock ett samband mellan vinst och icke-ansvar 

kunna konstateras. Ett exempel härpå är oljebolaget BP vars aktiepris halverades på tre 

månader efter att deras oljeplattform exploderade. Vidare bör General Motors nämnas 

som ett exempel på företag som gynnats av att satsa på hållbarhet. Genom att tillvarata 

restavfall har bolaget sparat miljarder och samtidigt ökat aktievärdet, varvid även ett 

visst stöd för ett positivt samband kan urskiljas.94 Anledningen till att tydligt empiriskt 

underlag inte har kunnat presenterats torde ligga i den vaghet som präglar CSR och att 

det inte finns konkreta jämförbara kriterier att lägga till grund för en värdering.95 Med 

hänsyn till bolagens strukturella skillnader och mångfacetterade verksamheter samt 

ämnets komplexitet finns en risk för att fastställandet av tillförlitlig företagsgenerell 

statistik förblir en omöjlighet.96  

 

Av vad som ovan framkommit tycks en konflikt mellan CSR och vinst egentligen inte 

föreligga hos det moderna företaget. Marknadens ökade krav på hållbarhet har inneburit 

att CSR har kommit att bli en vital faktor i bolagets strategi för långsiktigt 

värdeskapande. Det är dock viktigt att företagets funktion som kapitalassociation samt 

dess individualitet tillåts prägla inriktningen av CSR-arbetet. Precis som Kramer och 

Porter förespråkar måste CSR bli strategiskt värdeskapande med tydlig anknytning till 

den egna verksamheten och inte uteslutande filantropisk med ett ofokuserat mål. Det är 

när CSR tillåts främja vinst som en samverkan uppstår. Oavsett om en konflikt på ett 

rättsekonomiskt plan inte föreligger blir nästföljande steg att utreda huruvida hållbart 

förtagande är rättsligt förankrat. Med anledning därav tar författaren nu klivet in i ABL.   

                                                      
92 Carroll, A.B, (1991), s 39–48.  
93 Vogel, D, s 29–35.   
94 Borglund, T, m.fl. s 259 f.  
95 Grafström, M, m.fl. s 23 f.  
96 Griffin, J.J & Mahon J.F, s 20–26.  
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4 Aktiebolaget och dess natur  

4.1 Aktiebolagets historia och utveckling  

Aktiebolaget och dess tillhörande reglering har genomgått diverse rättspolitiskt 

motiverade förändringsfaser. Det moderna aktiebolaget uppkom i mitten på 1800-talet 

med anledning av den otillräcklighet som präglade dåtidens organisationsformer i ljuset 

av den industriella revolutionen och möjliggjorde för näringsverksamhet som reellt 

kunde bidra till välfärden i samhället. Det handlade om att skapa en struktur som kunde 

hantera de risker som var förenade med ett storskaligt företagande för att främja 

samhällsekonomin,97 strömningar som präglade såväl 1848 som 1985 års 

aktiebolagslagar. När 1910 års lag kom hade ett skifte i fokus skett från samhället till 

borgenärer, tredje män och minoritetsägare. Företaget var inte längre en samhällsfara 

och särskilda intressentgrupper ansågs istället skyddsvärda.98 Principiella beslut på 

intern nivå såsom begränsat ansvar för ägarna samt en effektiv bolagsstyrning präglade 

utvecklingen. Nästa utvecklingsfas fokuserade återigen på samhället, den här gången 

genom miljöhänsyn och sociala frågor, och bolagets moraliska ansvar aktualiserades.99 

På ett övergripande plan åskådliggjordes detta genom införandet av 1975 års lag och 

därefter genom 2005 års lag, där hänsyn till även andra intressenter än aktieägarna 

belystes. Från ett tydligt principal/agent-fokus fick ett gemensamt allmänintresse allt 

större plats i relationen mellan ledning och ägare, vilket motiverades av de publika 

bolagens spridda ägarkrets som föranletts av den ökade internationaliseringen.100 Den 

aktiebolagsrättsliga utvecklingen har således tydligt motiverats av hänsyn till diverse 

intressen, antingen samhället i stort eller enskilda intressentgrupper. På ett övergripande 

plan tycks den senaste lagreformen i viss mån ha motiverats av just tydligare hänsyn till 

samhället med avseende på miljö och sociala frågor, något som bör hållas i åtanke vid 

den kommande analysen av det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet.  

 

                                                      
97 Stattin, D, (2008), s 52 f.  
98 Andersson, J & Segenmark, F, s 1 f.  
99 Bergström, C & Samuelsson, P, s 259 f.  
100 Andersson, J & Segenmark, F, s 1 f & Prop. 2004/05:85 s 197.   



 28 

4.2 Det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet 

4.2.1 Allmänt 

Aktiebolaget kan förenklat beskrivas som en kapitalassociation vars rättigheter och 

skyldigheter är kopplade till det aktieinnehav som följer av kapitalinsatsen. Särskilt i 

publika bolag är aktieinnehavet ekonomiskt präglat då ägarna i regel inte har något annat 

intresse i bolaget utöver att ta del av eventuell vinst.101 Att aktiebolaget har blivit den 

associationsform som dominerar den svenska företagsmarknaden kan i mångt och 

mycket förklaras mot bakgrund av en reglering som tydligt bejakar detta ekonomiska 

intresse.102 Enligt svensk rätt ska nämligen juridiska personer ha ett verksamhetssyfte 

som anger målet för verksamheten och ett verksamhetsföremål som beskriver hur detta 

mål ska uppnås.103 Verksamhetssyftet regleras i 3 kap. 3 § ABL och utgörs av en 

presumtion att bolaget ska bedrivas i syfte att bereda aktieägarna vinst. Vid avsaknad av 

ett uttryckligt avsteg i bolagsordningen måste samtliga ledningsbeslut fattas i linje med 

detta vinstsyfte och all vinst ska fördelas mellan aktieägarna genom utdelning.104  

 

Vinstsyftet tillsammans med aktiernas fria överlåtbarhet och ägarnas begränsade ansvar 

i förhållande till bolagets skulder och förpliktelser är fundamentalt för aktiebolaget och 

dess framgång.105 Gemensamt för de tre komponenterna är den trygghet som härigenom 

förmedlas.106 Tryggheten i att enbart behöva ansvara för sin kapitalinsats, möjligheten 

att avhända sig aktieinnehavet om så önskas samt försäkran om att beslutsfattandet alltid 

ska ske i linje med ägarintresset uppmuntrar till investering.107 Dessutom minskar det 

övervakningsbehov som uppstår med anledning av den obalans mellan ledningens 

informationsövertag och kontroll respektive ägarnas begränsade inflytande som följer 

av att ledning och ägande är separerat.108 Med ett begränsat ansvar följer ett begränsat 

kontrollbehov och med vinstsyftet som övergripande handlingsnorm i kombination med 

en möjlighet till exit vid undermålig förvaltning kan ägarna sitta lugnt i båten och förlita 

                                                      
101 Bergström, C & Samuelsson, P, s 34.  
102 Ohlson, G, s 95 f.  
103 Eklund, K & Stattin, D, s 110.  
104 Svernlöv, C, s 34.  
105 Skog, R, (2015), s 13.  
106 Prop. 2004/05:85 s 197.  
107 Svernlöv, C, s 32 ff.  
108 Bergström, C & Samuelsson, P, s 34 & 19.  
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sig på att ledningen agerar i linje med deras intresse.109 Härigenom bejakas ägarnas men 

även bolagets intresse då detta likställs med ägarnas gemensamma presumerade intresse 

vilket åskådliggörs genom 3 kap. 3 § ABL.110  

 

Vinstsyftespresumtionen som idag indirekt framgår av 3 kap. 3 § ABL går att härleda 

från arbetet med 1848 års lag då det poängterades att ägarnas investering primärt torde 

syfta till att maximera avkastningen. Det var dock först genom 1944 års ABL som 

bolagets syfte och verksamhetsföremål skiljdes åt och vinstpresumtionen uttryckligen 

åskådliggjordes. Samtidigt angavs att möjlighet fanns att avvika från vinstsyftet genom 

bolagsordningsföreskrift.111 Presumtionen överfördes oförändrad till 1975 års lag och 

infördes i 12 kap. 1 § st. 2 1975 års ABL. Vid införandet av 2005 års aktiebolagslag 

kom diskussionen kring vinstsyftet att ställas på sin spets. Lagstiftaren hade för avsikt 

att ge direkt uttryck för vinstsyftet för att på så sätt skydda aktieägarna från att agerande 

i strid med vinstmaximering företogs samt att betona att företag normalt bedrivs i detta 

syfte. På uppmaning av företagskollektivet avstyrdes dock regleringsåtgärden då de 

framhävde att vinst inte alltid är den primära anledningen till företagsverksamhet. Det 

indirekta vinstsyftet behölls därför intakt i ABL.112 

 

Vinstsyftet utgör den yttersta ramen för ledningens handlingsutrymme och får därmed 

en handlingsdirigerande funktion i den bemärkelsen att ett förbud mot beslut i strid med 

vinstsyftet föreligger.113 Härvid säkerställs att ledningen vid förvaltning av bolaget 

agerar i linje med ägarnas intresse att maximera sin kapitalinsats.114 Vinstsyftet, som 

således är en aktieägarskyddsregel, i synnerhet en minoritetsskyddsregel, är därför en 

viktig beståndsdel i aktiebolagets attraktionskraft då ägarnas risktagande motiveras av 

en potentiell vinstutdelning.115 Den handlingsdirigerande aspekten får givetvis inte 

överdrivas så att risk uppstår för att ledningen handlingsförlamas i sitt beslutsfattande.116 

Möjligheten att ta affärsrisker ska givetvis stå ledningen till buds och viss 

                                                      
109 Svernlöv, C, s 32 ff.  
110 Eklund, K & Stattin, D, s 76.  
111 RiR 2017:37, Bilaga 3, s 4 & SOU 1941:9 s 79. 
112 Prop. 2004/05:85 s 219 ff.  
113 Skog, R, (2015), s 12.  
114 Ohlson, G, s 38.  
115 Skog, R, (2015), s 12.  
116 Stattin, D, (2008), s 55 ff.  
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förlustverksamhet måste tolereras om prognosen är positiv.117 Vinstmaximering ska 

dock vara det ledande kriteriet vid beslutsfattande.118 Vinspresumtionen kan härvid 

likställas med en övergripande norm som ska genomsyra bolagsförvaltningen och utgör 

en måttstock för ledningens agerande.119 Som princip är vinstsyftet således vitalt. Utöver 

att fungera som handlingsnorm utgör den även grunden för den aktiebolagsrättsliga 

reglering som kommer att redogöras för i det följande.120 

 

4.2.2 Bolagsordningsföreskrifter  

Som framgått föreskriver 3 kap. 3 § ABL en möjlighet att avvika från det presumerade 

vinstsyftet genom bolagsordningsföreskrift. Bolagsordningen, som kan liknas vid en 

konstitution för bolaget, är det verktyg ägarna primärt har att tillgå för att reglera 

bolagets interna angelägenheter och ledningens agerande. Härigenom kan även icke 

tvingande bestämmelser i ABL frångås.121 Bolagsordningen accepteras (i vart fall 

implicit) vid teckning av aktierna och påverkas inte av ägarförhållandena i bolaget.122  

 

Eftersom vinstsyftet anses uppställt till skydd för aktieägarna kan det frångås genom 

bolagsordningsändring utan att andra intressenter har möjlighet att invända.123 Det kan 

således föreskrivas att bolaget ska ha ett helt eller delvis annat syfte än att maximera sin 

vinst, att verksamheten ska vara ideell till sin karaktär eller att eventuella vinstmedel 

ska distribueras på annat sätt än genom utdelning till ägarna.124 Dock måste en ändring 

som påverkar ägarnas rätt till vinstutdelning föregås av kvalificerad majoritet vid 

bolagsstämman.125 En rättsligt förankrad möjlighet att göra avsteg från vinstsyftet och 

låta verksamheten verka i filantropisk riktning finns alltså. Det är dock viktigt att betona 

att möjligheten att föreskriva andra syften inte får utnyttjas för att kringgå lagens 

borgenärsskyddsregler, något som kommer att beröras mer ingående i avsnitt 5.126  

 

                                                      
117 Eklund, K & Stattin, D, s 108 ff.  
118 Bergström, C & Samuelsson, P, s 264–267.  
119 Dotevall, R, (2017), s 135.  
120 Dotevall, R, (2015), s 193 f.  
121 Dotevall, R, (2015), s 167.  
122 Bergström, C & Samuelsson, P, s 160.  
123 Eklund, K & Stattin, D, s 116.  
124 Skog, R, (2015), s 13.  
125 Se 7 kap. 43 § p 1 ABL.  
126 Andersson, S m.fl. 3 kap. 3 och 4 §§. 
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4.2.3 Aktieägarnas samtyckesbehörighet  

Ytterligare en möjlighet som står ägarna till buds för att frångå vinstsyftespresumtionen, 

utan att för den delen reglera saken genom bolagsordningsföreskrift, är åberopande av 

principen om samtliga aktieägares samtycke. Principen, vanligen kallad SAS-principen, 

är principiellt mycket viktig och innebär i korthet att om ett enhälligt beslut är fattat av 

samtliga aktieägare kan till och med lag och bolagsordningsföreskrifter som endast är 

uppställda i syfte att skydda aktieägarna åsidosättas. Om så sker föreligger inget krav på 

ett formenligt stämmobeslut. Härvid framstår ägarna i det yttersta som allsmäktiga då 

de kan besluta om exempelvis utdelning av vinstmedel till ideellt ändamål i strid med 

det lagstadgade vinstsyftet. Principen är dock som sagt föremål för restriktioner då 

endast aktieägarskyddsregler kan åsidosättas. Vidare gäller den endast för visst fall och 

visst tillfälle vilket innebär att bolaget inte kan bindas med avseende på framtida 

beslut.127 Om ägarkollektivet, varvid bolag med fler än en ägare åsyftas, har för avsikt 

att vid upprepade tillfällen avvika från vinstsyftet torde detta lämpligen ske genom 

ändring i bolagsordningen.128   

 

Trots vinstsyftespresumtionen och avsaknad av en bolagsordningsföreskrift som 

medger avsteg härifrån har ägarna således en möjlighet att gemensamt besluta om en 

åtgärd i strid med vinstsyftet. Något teoretiskt hinder för att exempelvis fatta beslut om 

försäljning till underpris eller annan filantropisk verksamhet finns således inte bortsett 

från de tidigare nämnda borgenärsskyddsreglerna.129 Det ska dock poängteras att med 

anledning av det publika bolagets generellt sett mycket omfattande ägarkrets är kanske 

möjligheten att tillämpa SAS-principen i praktiken synnerligen begränsad.130 

 

4.2.4 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning  

I ljuset av det ökade fokus på hållbarhet och sociala frågor som betonades vid införandet 

av 2005 års ABL kom en ny aktiebolagsform, aktiebolag med begränsad vinstutdelning 

(SVB-bolag), att regleras i ett nytt kap. 32. Förenklat har aktiebolagsformen en 

begränsning med avseende på värdeöverföringsmöjligheten från bolag till ägare som 

                                                      
127 Bergström, C & Samuelsson, P, s 62 f.  
128 Stattin, D, (2008), s 138–141.  
129 Skog, R, (2015), s 13.  
130 Bergström, C & Samuelsson, P, s 62 f.  
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inte får gå utöver en viss ränta på inbetalt belopp. Det överskott som bolaget upparbetar 

är låst till bolagets upplösning.131 Tanken bakom konstruktionen tycks vara att somliga 

verksamheter främjas av att eventuellt överskott stannar i företaget då risken för att 

vinstintresset prioriteras på bekostnad av den kvalité verksamheten kräver är tämligen 

stor. Bolagskonstruktionen är därför avsedd att vara ett alternativ till den sedvanliga 

aktiebolagsformen där syftet primärt är att bereda aktieägarna vinst genom utdelning.132 

Viktigt är dock att poängtera att viss utdelningsmöjlighet kvarstår samt att ambitionen 

är att bolagsformen i minsta möjliga mån ska avvika från det sedvanliga aktiebolaget. 

Vidare betonas att SVB-bolag inte ska förväxlas med aktiebolag som enligt föreskrift i 

bolagsordningen ska drivas i annat syfte än att generera vinst. Ett SVB-bolag bedrivs 

alltså fortfarande i syfte att generera vinst men dess utdelningsmöjlighet är begränsad.133 

Genom att säkerställa att bolaget beaktar andra värden än maximal utdelningspotential 

förväntas ett ökat förtroende för företagen kunna åstadkommas.134 

 

Tyvärr har SVB-konstruktionen inte blivit någon direkt succé.135 Av de knappt 580 000 

aktiebolag som 2018 är registrerade hos bolagsverket utgör endast 113 SVB-bolag.136 

Dock tycks en ändrad inställning hos lagstiftaren kunna urskiljas där dörren öppnats på 

glänt för en alternativ syn på aktiebolaget där andra värden än aktieägarnas intresse av 

maximal utdelning tillåts ta plats.  

 

4.2.5 Vinstsyftet och CSR – reflekterande kommentar   

Även om andra syften än vinstmaximering anges som tänkbara i lagmotiven och avsteg 

från vinstsyftespresumtionen kan göras genom tillämpning av de verktyg som ovan 

redogjorts för, framstår det som tydligt att vår aktiebolagsrättsliga reglering är präglad 

av principen om vinstmaximering.137 Trots att hållbarhet och andra värden betonades 

vid tillkomsten av 2005 års ABL fortsätter lagstiftaren att poängtera det faktum att 

vinstmaximering primärt präglar aktieförvärv varvid andra intressenter än aktieägarna 

                                                      
131 Ohlson, G, s 146 f & 32 kap. ABL.  
132 Skog, R, (2015), s 14.  
133 Prop. 2004/05:178 s 20–25.  
134 Johansson, S, s 45 f.  
135 Ohlson, G, s 146 f.  
136 Statistik erhållen efter kontakt med Bolagsverket statistikavdelning (2018-05-07).  
137 RiR 2017:37, Bilaga 3, s 4 f & SOU 1941:9 s 62.  
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direkt bortses från med avseende på just 3 kap. 3 § ABL.138 I förarbetena till rådande 

reglering tas vidare frågan om CSR uttryckligen upp till diskussion. Det konstateras att 

ett ökat krav på hållbarhetshänsyn har tillkommit men att de förändringar som påkallas 

varken bör eller ska genomföras inom ramen för den aktiebolagsrättsliga regleringen.139 

Lagstiftaren lämnar således över ansvaret för CSR och dess implementering till andra 

lagstiftningsåtgärder för att till det yttersta bejaka ägarnas presumerade vinstintresse. 

 

Även om ABL inte uppmuntrar till agerande som avviker från vinstsyftespresumtionen 

vore fel att säga att den rådande regleringen direkt motverkar hållbart företagande.140 

För att inledningsvis titta närmare på bestämmelsen i 3 kap. 3 § ABL är den tämligen 

brett formulerad vilket ger ledningen ett till synes omfattande utrymme att vidta 

hållbarhetsåtgärder inom ramen för dess ordalydelse.141 På sina håll har kritik riktats 

med avseende på just bestämmelsens diffusa ordalag. Andersson och Segenmark menar 

exempelvis att det råder oklarhet kring hur vinstsyftet i praktiken ska användas och trots 

försök att operationalisera och tydliggöra dess innebörd har en gångbar definition inte 

kunnat presenterats varvid dess funktion som handlingsdirigerande riktmärke förblir 

diffust.142 Dotevall har även uttalat sig och påkallar att en precisering av 3 kap. 3 § ABL 

görs där den intresseavvägning som genomsyrar både aktiebolagslagen och ledningens 

beslutsfattande tillåts ta större utrymme för att betona ägarnas vinstintresse som 

handlingsstyrande utgångspunkt. Dotevall menar att om vinstsyftet reellt ska kunna 

verka som handlingsnorm måste i synnerhet ett relevant tidsperspektiv samt vad som 

egentligen ska förstås med vinst fastställas, något som idag varken finns angivet eller 

kan utläsas genom diverse rättskällor. Bestämmelsen föreskriver endast ett indirekt 

vinstsyfte baserat på teorier om effektiv resursallokering, men hur eller när detta ska 

uppnås samt vilket resultat som efterfrågas nämns inte.143 Att en så abstrakt formulerad 

bestämmelse som 3 kap. 3 § ABL blir föremål för variation vid tillämpning är således 

föga förvånande och som ett resultat härav får även ledningen ett betydande utrymme 

att handla inom ramen för vinstsyftets ordalydelse.   

                                                      
138 RiR 2017:37, Bilaga 3, s 6 f.  
139 Prop. 2004/05:85 s 219 ff.  
140 Andersson, J & Segenmark, F, s 2.  
141 Dotevall, R, (2017), s 136.  
142 Andersson, J & Segenmark, F, s 7.  
143 Dotevall, R, (2017), s 135–141.  
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Vidare kan, som ovan diskuterats, tolkningen av vinstsyftet som ett långsiktigt istället 

för ett kortsiktigt mål ytterligare utvidga handlingsutrymmet och möjliggöra för CSR-

hänsyn inom ramen för en vinstsyftespresumtion. Det viktiga härvid tycks vara att de 

åtgärder som vidtas står i rimlig relation till den bedrivna verksamheten och på lång sikt 

har en reell möjlighet att verka vinstgenererande.144 För att handlandet ska anses 

förenligt med 3 kap. 3 § ABL är det väsentligt att vinstsyftet inte direkt åsidosätts till 

förmån för värden som inte i något avseende kan anses vara ekonomiskt motiverade.145 

Det tål att tilläggas att dagens företagsklimat möjliggör för ekonomiskt motiverade 

beslut av stor variation då exempelvis faktorer som förbättrad goodwill med anledning 

av miljöfrämjande åtgärder kan skapa ett positivt mervärde på sikt. Den typ av beslut 

som således är direkt uteslutna inom ramen för vinstsyftet är, om ett långsiktigt 

perspektiv tillämpas, kanske därför inte så stor.146 Det problem som dock tillkommer är 

just att avgöra var gränsen går mellan ett agerande inom respektive utom ramen för 

vinstsyftet. Att exempelvis försöka tillämpa den nyttoanalys som vanligen används inför 

en beslutsprocess för att förutse huruvida och i vilken utsträckning goodwill på lång sikt 

kommer att verka värdeskapande är svårt att göra.147 Utan värden att utgå från vid 

värdering samt med avsaknad av ledning i lag och förarbeten riskerar beslutsfattandet 

bli något av ett vågspel som på ett teoretiskt plan tycks kunna tippa i fel riktning. 

 

För att avrunda diskussionen kring CSR och dess relation till vinstsyftet i 3 kap. 3 § 

ABL är det intressant att lyfta frågan om pluralistiska syften. En allt vanligare trend är 

nämligen att företag bedrivs med alternativa syften, något som följer av att CSR i större 

utsträckning tillåts konkurrera med vinstsyftet som handlingsnorm. Härvid får således 

vinstmaximering dela rampljuset med miljöhänsyn och sociala frågor.148Det problem 

som belysts är att det i bolag med en tudelad målbild uppstår en risk för att en konflikt 

skapas som inte har en på förhand given lösning med avseende på vilket mål som ska 

prioriteras, vilket resulterar i en osäkerhet för ledning, ägare och övriga intressenter.149 

Ohlson är dock av åsikten att även om en pluralistisk målbild är oförutsebar är det både 

                                                      
144 Dotevall, R, (2017), s 137.  
145 Skog, R, (2015), s 15.  
146 Persson Österman, R & Svernlöv, C, s 108.  
147 Ohlson, G, s 20.  
148 Ny juridik 4:12 s 30.  
149 Ohlson, G, s 18. 
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möjligt och eftersträvat för aktiebolag att främja andra intressen än vinstgenerering, 

även om dessa intressen inte ens på sikt främjar företagets mervärde. Han poängterar att 

bolag med tudelade syften blir allt vanligare och tillåts verka under aktiebolagslagen.150 

 

Ohlson har givetvis rätt i den bemärkelsen att företag har en möjlighet att verka för andra 

syften än vinstmaximering och att detta är något som blir allt vanligare. Han har vidare 

rätt i att detta tillåts inom ramen för ABL, så som ovan beskrivits. Det verkliga 

problemet, något som Ohlson inte tycks ta ställning till, är emellertid vad som sker när 

den tudelade syftesbilden varken är tillkommen genom bolagsordningsreglering eller 

genom åberopande av SAS-principen och inte heller i något avseende är ekonomiskt 

rättfärdigad. Med beaktande av det ovan anförda tycks dock nöten inte vara svår att 

knäcka och inte heller problemet med pluralistiska syften. Om åtgärder för en alternativ 

syftesbild inte förankrats genom bolagsordningsreglering eller genom beslut av ägarna, 

och agerandet heller inte på något sätt kan motiveras på ekonomisk grund står det i direkt 

konflikt med vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL och är därmed lagstridigt. Risken för att en 

sådan direkt konflikt uppstår är dock, med hänsyn till vinstsyftets vaga ordalag och 

rådande företagsklimat, synnerligen liten. Den konflikt mellan alternativa mål som ovan 

lyftes fram som ett problem torde heller inte vara svår att hantera. En rättsligt legitim 

målkonflikt torde i regel endast uppstå när en tudelad målbild är rättfärdigad genom 

antingen ägarnas samtycke eller bolagsordningsföreskrift. Om så inte har skett är ju 

vinstsyftet fortfarande vägledande som handlingsnorm, vilken ska prioriteras framför 

ett alternativt syfte, varvid en rättslig konflikt inte föreligger. Om åtgärder företagits för 

att rättsligt legitimera en tudelad målbild, vilket möjliggör för en faktisk målkonflikt, 

kan ett förtydligande av hur en eventuell prioritering mellan de två målen ska göras 

lämpligen ske i samband härmed.   

 

För att kort summera hur CSR förhåller sig till vinstsyftet i ABL kan på ett övergripande 

plan konstateras att någon ohanterlig konflikt inte föreligger. Med en vagt formulerad 

bestämmelse och en långsiktig tidshorisont tycks ledningen ha ett betydande utrymme 

att agera hållbarhetsfrämjande inom ramen för vinstsyftet. Om så ändå inte kan ske och 

beslutet omöjligen kan rättfärdigas av ekonomiska hänsyn har ägarna diverse verktyg 
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att använda sig av för att komma runt vinstsyftespresumtionen. Genom en formenlig 

bolagsordningsföreskrift eller ett enhälligt beslut med åberopande av SAS-principen kan 

filantropisk verksamhet vid sidan av, eller istället för, en vinstsyftesdriven verksamhet 

främjas. Vidare finns en möjlighet att använda sig av kap 32. ABL och direkt genom 

bolagskonstruktionen begränsa utdelningsmöjligheten. Även om vinstsyftet fortfarande 

kvarstår som övergripande norm möjliggör konstruktionen för att i större utsträckning 

bejaka andra värden än just utdelningspotential. Om givna alternativ ändå inte tillämpas 

så finns dock risk för att en direkt syftesstridig handling vidtas. Problemet härvid är att 

ledningen ofta inte är medveten om denna lagstridighet och de legala risker som är 

förknippade med ett avsteg från vinstsyftet.151 För att få en fullständig bild av de hinder 

som begränsar ledningens handlingsutrymme måste därför även de rättsliga risker som 

är förknippade med ett syftesstridigt handlande åskådliggöras. 

 

5 Legala risker med vinstsyftes oklarheter  

5.1 Allmänt 

Som framgått av redogörelsen i föregående kapitel tycks ledningen ha ett betydande 

handlingsutrymme inom ramen för vinstsyftespresumtionen. Det som ännu inte berörts 

är de legala restriktioner, i form av regler och principer, som begränsar ledningens 

möjlighet att agera.152 Som nämnts är vinstsyftet uppställt till skydd för ägarna och ska 

som övergripande norm styra förvaltningen av bolaget. De regler som nu ska redogöras 

för har inte enbart karaktären av aktieägarskyddsregler utan tar även hänsyn till andra 

intressenters behov av skydd. Härvid uppställs den yttersta gränsen för ledningens 

handlingsutrymme då reglerna i vissa fall inte ens kan frångås med samtliga ägares 

samtycke eller genom bolagsordningsföreskrift.153 Genom analys av dessa restriktioner 

och de risker som kan aktualiseras vid ett eventuellt åsidosättande kan ledningens reella 

möjlighet att verka hållbarhetsfrämjande inom ramen för vinstsyftet slås fast. 
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5.2 Otillåten ändamålsavvikelse  

Inledningsvis ska den otillåtna ändamålsavvikelsen diskuteras då den avser just förbudet 

mot att företa handlingar som strider mot aktieägarnas presumerade vinstsyfte. Om ett 

rättsligt förankrat avsteg från vinstsyftet inte skett har ledningen en skyldighet att främja 

ägarnas avkastningsintresse. Ett förbud mot att använda bolagets kapital i ett uppenbart 

ändamålsstridigt syfte fanns tidigare föreskrivet154 men borttogs vid införandet av 1975 

års lag trots att någon ändring i sak inte eftersträvades. Motiveringen härtill var 

vinstsyftets självklara ställning, implicit genom 3 kap. 3 § ABL eller explicit genom 

bolagsordningen, varvid ett uttryckligt förbud ansågs överflödigt. Vidare har ledningen 

enligt lojalitetsplikten en skyldighet att agera i linje med ägarintresset.155  

 

Förbudet mot vinstsyftesstridiga beslut följer av ultra vires-doktrinen vilken omöjliggör 

för bolag att binda sig utanför de syften mot bakgrund till vilka de bildats, om inte 

undantag föreskrivs i lag eller annan rättsakt.156 Förbudet kan även anses följa indirekt 

av generalklausulen i 8 kap. 41 § andra stycket ABL som anger att ledningen inte får 

följa en anvisning från bolagsstämman om denna strider mot ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning och bolagsordningen. Bestämmelsen har tolkats så att det vore 

besynnerligt om ledningen hade möjlighet att på egen hand fatta beslut av denna art om 

så inte kan ske på anvisning av stämman.157 Då vinstsyftet framgår indirekt av ABL eller 

direkt av bolagsordningen är ledningen förhindrad att handla i strid härmed. Det ska 

dock poängteras att utrymmet för att angripa ledningens beslut med anledning av ett 

vinstsyftesstridigt agerande är synnerligen begränsat mot bakgrund av det så kallade 

uppenbarhetsrekvisitet.158 Rekvisitet som alltså tidigare fanns föreskrivet i lag men som 

nu anses utgöra en associationsrättslig princip medför att avvikelsen måste vara 

uppenbart syftesstridig för att ledningens agerande ska kunna angripas rättsligt.159 

Särskilt för fall då ett långsiktigt perspektiv tillämpas för vinstmaximeringen  tycks detta 

vara något som är nästintill omöjligt att fastställa.160  

 

                                                      
154 76 & 91 §§ 1944 års aktiebolagslag.  
155 Prop. 1975:103 s 476 & Ohlson, G, s 107 f.   
156 Stattin, D, (2008), s 138–141.  
157 Ohlson, G, s 129.  
158 Ohlson, G s 116 ff.  
159 Eklund, K & Stattin, D, s 116.  
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Med anledning härav tycks förbudet mot en otillåten ändamålsavvikelse i sig inte utgöra 

en så avsevärd begränsning i ledningens handlingsutrymme. Ledningen har fortfarande 

mandat att efter eget omdöme verka för bolagets bästa och tillåts därtill fatta beslut som 

inbegriper det risktagande som följer av affärsverksamhet. Vidare tycks lagen inte direkt 

signalera att ett visst mått av försiktighet bör iakttas vid beslutsfattandet. Att vinstsyftet 

utgör en grundläggande förutsättning i den aktiebolagsrättsliga kontexten är tydligt och 

ledningen torde därför i regel nästan undermedvetet agera i linje härmed utan att ett 

uttryckligt förbud uppställs. Det problem som potentiellt kan uppstå grundas på bristen 

på insikt kring vad som är ett syftesstridigt agerande och det faktum att detta är 

förbjudet. Med ett ökat CSR-fokus skulle en situation kunna uppstå där ledningen, med 

en ambition att tillgodose samhällets krav, vidtar åtgärder som är syftesstridiga utan 

insikt härom. Att förbudet inte direkt framgår av lag kanske ytterligare bidrar till denna 

bristande insikt, även om så inte var tänkt.     

 

5.3 Otillåten särbehandling 

Principer som är viktiga att nämna vid diskussion kring ledningens, men även stämmans, 

handlingsutrymme är likhetsprincipen och generalklausulerna. Ur 4 kap. 1 och 2 §§ 

ABL kan likhetsprincipen utläsas då det framgår att alla aktier har lika rätt i bolaget om 

inte annat följer av exempelvis bolagsordningen. Principen uppställer härvid ett förbud 

mot särbehandling av aktieägare vid avsaknad av ett uttryckligt undantag.161 Av 7 kap. 

47 § respektive 8 kap. 41 § ABL framgår i sin tur generalklausulerna som innebär ett 

förbud för stämma respektive ledning att företa rättshandlingar som är ägnade att bereda 

otillbörlig fördel åt aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. 

Även generalklausulerna kan alltså ses som ett uttryck för en likhetsprincip men tar sikte 

på att motverka otillbörliga effekter av särbehandling istället för särbehandling som 

sådan. Likhetsprincipen ställer således lägre krav på tillämplighet än generalklausulerna 

som kräver otillbörlighet.162 Gemensamt för reglerna är att de är tillkomna i syfte att 

säkra minoritetsägarnas rätt till utdelning i ljuset av vinstsyftet. En viktig skillnad är 

dock reglernas mer eller mindre tvingande karaktär. Likhetsprincipen, som enbart är 

uppställd till förmån för befintliga ägare, kan frångås genom bolagsordningsföreskrift. 
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Om ett sådant undantag föreligger kan dock en eventuell särbehandling ändå angripas 

genom åberopande av generalklausulen, förutsatt att otillbörlighet föreligger.163    

 

Med avseende på hållbart företagande är det i synnerhet generalklausulen som är av 

intresse då även beslut som berör utomstående beaktas. Om en hållbarhetsfrämjande 

åtgärd exempelvis bereder en utomstående organisation otillbörlig fördel till nackdel för 

bolaget eller aktieägare aktualiseras generalklausulen. Dock krävs just otillbörlighet för 

att förbudet ska inträda.164 Otillbörlighetsrekvisitet, vilket tillkom med 1975 års ABL, 

utgör således ett tröskelvärde. Härvid har angivits att om en åtgärd är företagen i syfte 

att främja bolagets långsiktiga vinstintresse och kan rättfärdigas på ekonomiska grunder 

kan otillbörlighet inte anses föreligga.165 Generalklausulen är alltså utformad i linje med 

vinstsyftet då otillbörligheten bedöms med vinstmaximering som riktmärke. Samma sak 

gäller vid eventuell särbehandling. Avsteg från principerna kan således accepteras om 

det är sakligt och ekonomiskt motiverat.166   

 

5.4 Funktionsfördelningen mellan bolagsorganen  

Ytterligare en aspekt att beakta med avseende på CSR är funktionsfördelningen mellan 

bolagsorganen. Enligt 8 kap. 4 § ABL har styrelsen det övergripande ansvaret för 

bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det ankommer 

således på styrelsen att säkerställa att bolaget styrs på ett ändamålsenligt sätt, att ägarnas 

intresse bejakas och att ekonomisk tillväxt främjas. Härtill kommer en tillsynsfunktion 

och ett betydande kompetensområde. Kompetensen är dock inte utan begränsningar och 

ett exempel härpå är stämmans exklusiva kompetens.167 Vidare begränsas styrelsens 

mandat ytterligare av det ansvar för bolagets löpande förvaltning som tillfaller den 

verkställande direktören genom 8 kap. 29 § ABL. Härutöver har stämman en möjlighet 

att lämna bindande anvisningar till ledningen, något som indirekt kan utläsas ur ovan 

nämnda 8 kap. 41 § andra stycket ABL.168   
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Att aktieägarna genom åberopande av SAS-principen och genom bindande direktiv kan 

inkräkta på styrelsens kompetens i särskilt viktiga frågor kan rättfärdigas mot bakgrund 

av deras position som högsta beslutsorgan. Därtill måste dock funktionsfördelningsläran 

beaktas, vilken på ett övergripande plan är uppställd för att skapa förutsebarhet med 

avseende på beslutsfattandet inom bolaget vilket ska underlätta för aktörer internt och 

externt. Med anledning härtill anges i lagmotiven att stämmans anvisningsrätt inte får 

gå så långt att den i praktiken sätter funktionsfördelningen och övriga bolagsorgans 

mandat ur spel. Vidare har lagstiftaren genom att explicit reglera de områden stämman 

är förhindrad att besluta om förtydligat att anvisningsrätten inte får inkräkta på det skydd 

som finns uppställt för bolagets andra intressenter.169 

 

Vid första anblick tycks CSR vara ett område som ankommer på stämman att besluta 

om. Medelsförvaltningen är en stämmoangelägenhet och möjligheten att genom en 

föreskrift i bolagsordningen styra bolaget med ett avvikande syfte står stämman till 

buds. Det är dock styrelse och VD som sköter driften av bolaget och som därmed fattar 

beslut om hur CSR i praktiken ska inkorporeras i verksamheten. Givetvis finns 

anvisningsrätten att tillgå även om den i viss mån är begränsad.170 Vidare ska tilläggas 

att anvisningar från ägarkollektivet i praktiken inte torde vara vanligt förekommande i 

noterade bolag med en spridd ägarkrets varvid ledningens handlingsutrymme utvidgas 

ytterligare. Även om CSR primärt kan tyckas vara en fråga som bör lämnas till stämman 

att besluta i blir det i praktiken ledningen som får ta ansvar för dess genomförande.   

 

För att återgå till de problem som kan uppstå med avseende på CSR ska anvisningsrätten 

och den konfliktproblematik som styrelse och VD kan mötas av i sitt beslutsfattande 

uppmärksammas. Ponera att stämman till styrelsen lämnar en vagt utformad anvisning 

om att tydligare miljöhänsyn ska tas utan att det inarbetas i bolagsordningen eller är av 

sådan art att SAS-principen kan åberopas. Här uppstår risk för att styrelsen hamnar i en 

konflikt mellan ett vinstsyfte, som i all väsentlighet är uppställt till förmån för ägarnas 

avkastningsintresse, och en anvisning om att vidta hållbarhetsfrämjande åtgärder som 

inte nödvändigtvis är ekonomiskt motiverad. Ett resultat härav kan bli att 8 kap. 41 § 
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andra stycket ABL aktualiseras varvid styrelsen måste avstå från fullgörandet av 

anvisningen då det strider mot vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL. Här kan dock en rädsla för 

att bli avsatt om anvisningen inte följs uppstå, varvid konflikten intensifieras.171 Även 

om konfliktområdet förmodligen är tämligen begränsat ska det ändå lyftas fram som en 

potentiell motsättning mellan vinst och hållbarhet. Så länge anvisningen är ekonomiskt 

förankrad och därmed anses harmoniera med vinstsyftespresumtionen och inte heller 

äventyrar regler uppställda till förmån för exempelvis borgenärer, torde allt vara i sin 

ordning. Om anvisningen däremot strider mot vinstsyftet kommer 8 kap. 41 § st. 2 ABL 

att aktualiseras och utgöra ett rättsligt hinder för anvisningens genomförande. Eftersom 

vinstsyftet till det yttersta är uppställt till skydd för ägarminoriteten är det inte tillräckligt 

med en anvisning för att vinstsyftet ska åsidosättas, det krävs en samstämmighet mellan 

samtliga aktieägare varvid beslutet måste kunna stödjas på SAS-principen.  

  

5.5 Värdeöverföringar enligt ABL  

Intressant för bolagets reella möjligheter att bejaka ett hållbart företagande är de regler 

som är uppställda i syfte att kontrollera hur och i vilken omfattning bolagets tillgångar 

avhänds. Till skillnad från vinstsyftet som endast är uppställt till förmån för ägarna har 

reglerna primärt en borgenärsskyddande funktion och är tvingande till sin karaktär.172 

De så kallade värdeöverföringsreglerna, vilka framgår av 17 kap. ABL, har uppställts i 

syfte att säkerställa att bolagets soliditet förblir intakt och verkar därmed begränsande 

på ledningens och ägarnas möjlighet att disponera bolagets kapital.173  

 

För att värdeöverföringsreglerna ska aktualiseras krävs att den vidtagna åtgärden utgör 

en värdeöverföring i lagens mening. Begreppet, vilket tillkom med 2005 års ABL, 

definieras i 17 kap. 1 § ABL. Regelns p. 1–3 utgörs av sedvanliga värdeöverföringar 

och är därför inte av intresse för uppsatsen. Punkt fyra avser dock ”annan affärshändelse 

som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär 

för bolaget”, ofta kallat förtäckt vinstutdelning. Syftet bakom införandet av rekvisitet 

värdeöverföring var just att betona att även andra överföringar än utbetalning av pengar, 

                                                      
171 Ohlson, G, s 127.  
172 Prop. 2004/05:85 s 370.  
173 Johansson, S, s 44 f.  
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såsom underprisförsäljning, ska omfattas av skyddet.174 Om överföringen, mot bakgrund 

av objektiva faktorer som värdediskrepans, saknar affärsmässighet ska den anses utgöra 

en värdeöverföring varvid skyddsbestämmelserna aktualiseras.175  

 

Om en värdeöverföring anses föreligga ska dess olovlighet bedömas för att avgöra om 

påföljderna i 17 kap. aktualiseras.176 I 17 kap. 2 § uppställs värdeöverföringsförbudet 

vilket föreskriver tillåtna former av värdeöverföringar. Regeln ska dock läsas i ljuset av 

sitt syfte varvid avvikelse kan ske förutsatt att regelns skyddsintresse inte äventyras. 

Aktieägarnas fundamentala rätt att disponera över bolagets medel medför därför att 

bestämmelsen kan frånträdas med samtliga ägares samtycke. Dock är 17 kap. 3 § ABL 

en direkt begränsning i denna fundamentala rätt. Regeln, som genom sin karaktär som 

borgenärsskyddsregel varken kan åsidosättas genom åberopande av SAS-principen eller 

bolagsordningsföreskrift, utgör ett hinder för ägarna och ledning att fritt disponera över 

bolagets kapital.177 I 17 kap. 3 § första stycket kommer beloppsspärren till uttryck vilken 

innebär att en värdeöverföring inte får ske om det inte finns full täckning för bolagets 

bundna egna kapital per balansdagen. Försiktighetsregeln, vilken framgår av andra 

stycket, innebär i sin tur att överföringen måste vara försvarlig med hänsyn till det krav 

verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 

bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.178 Om värdeöverföringen 

enligt 17 kap. 3 § ABL befinns olovlig aktualiseras rättsföljden i 6 § innebärande en 

återbäringsskyldighet för den som mottog den olovliga värdeöverföringen i ond tro. Om 

brist föreligger vid återbäring ställs de som medverkat till värdeöverföringen till svars 

enligt 17 kap. 7 § förutsatt att oaktsamhet/grov oaktsamhet föreligger.179  

 

17 kap. ABL begränsar således ledningens och ägarnas möjlighet att disponera bolagets 

kapital. Intressant är dock hur en utebliven förmögenhetsökning med anledning av ett 

avstående från en gynnsam men miljöfarlig affärsmöjlighet ska hanteras. Kan detta 

klassas som en värdeöverföring vilken kan angripas genom 17 kap. ABL eller är det 

                                                      
174 Prop. 2004/05:85 s 271 f.  
175 Prop. 2004/05:85 s 747 ff.  
176 Bergström, C & Samuelsson, P, s 219.  
177 Bergström, C & Samuelsson, P, s 224.  
178 Skog, R, (2014), s 107.  
179 Se 17 kap. 7 § ABL för det krav som uppställs på oaktsamhetsgrad.  
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rimligare att tro att åtgärden får angripas som en otillåten ändamålsavvikelse?180 Detta 

är något det råder delade meningar om men Bergström och Samuelsson tycks vara av 

åsikten att i vart fall ökade produktionskostnader som föranletts av att miljövänligt 

material använts kan aktualisera 17 kap. ABL. Viktigt torde dock vara att avgöra 

huruvida åtgärden kan anses utgöra en specifik affärsmöjlighet som kan omfattas av 

”affärshändelse” i 17 kap. 1 § och om det överhuvudtaget går att konstatera att någon 

värdediskrepans har uppkommit.181 Oavsett utgör värdeöverföringsreglerna ett verkligt 

hinder för bolagets möjligheter att verka hållbarhetsfrämjande. Det ska tilläggas att det 

faktum att åtgärden långsiktigt förväntas generera vinst inte är relevant. Det är bolagets 

bundna kapital per balansdagen som beaktas och försiktighetsregeln ställer krav på 

ledningen att garantera att bolaget har tillräckliga resurser för att kunna hantera de 

utgifter som rimligen kan förutses. Härvid utgör 17 kap. ABL det yttersta skyddet för i 

synnerhet borgenärer och även den yttersta gränsen för bolagets CSR-åtagande då det 

begränsar ledningens och ägarnas möjlighet att disponera över bolagets tillgångar.  

 

5.6 Gåvor  

Ytterligare ett för CSR viktig stadgande går att finna i 17 kap. ABL men förtjänar att 

belysas under ett eget delkapitel. Gåvoregeln i 17 kap. 5 § ABL är ett principiellt viktigt 

undantag från vinstsyftet då den tillåter stämman, eller styrelsen om saken är av 

begränsad betydelse, att besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt 

ändamål om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna 

i övrigt anses skäligt. Bestämmelsen ger indirekt uttryck för vinstsyftet då dess karaktär 

av en undantagsregel åskådliggör företagets icke-benefika ådra. Då vinstsyftesdriva 

bolag härigenom kan fatta syftesstridiga beslut, förutsatt att det kan benämnas som gåva, 

fyller regeln en viktig funktion.182 En gåva är alltså enligt 17 kap. 2 § p. 4 ABL en tillåten 

värdeöverföring som begränsas av beloppsspärren och försiktighetsregeln.183 Bortsett 

från den yttersta gräns som 17 kap. 3 § ABL utgör är det dock oklart i vilken mån 

bolagets tillgångar kan användas i välgörande syfte utan att ett förtydligande härom har 

                                                      
180 Ohlson, G, s 134 f.  
181 Bergström, C & Samuelsson, P, s 264–267.  
182 Skog, R, (2015), s 13.  
183 Skog, R, (2014), s 106.  
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skett i bolagsordningen.184 Av praxis framgår att gåvans skälighet ska avgöras med 

hänsyn till bolagets tillgångar, aktiekapital och årsvinst.185 Skälighetsregeln kan 

emellertid åsidosättas genom SAS-principen, varvid 17 kap. 3 § ABL återigen är den 

regel som direkt avgränsar utrymmet för bolagets filantropiska agerande.186  

 

Med avseende på CSR uppkommer vidare svårigheten att avgöra var gränsen går mellan 

en rent benefik respektive en delvis vinstfrämjande åtgärd då exempelvis goodwill 

potentiellt kan skapa vinst. Även här ställs ledningen inför bedömningen av huruvida 

den aktuella åtgärden i någon mån är kommersiellt betingad.187 Ett utländskt rättsfall 

som illustrerar hur diffus gränsen har kommit att bli kom 1954 då klagomål väcktes efter 

att Standard Oil of New Jersey donerat pengar till ingenjörsskolan vid Princeton 

University. Trots att det inte med säkerhet kunde konstateras att donationen skulle ha en 

direkt vinstgenererande effekt kunde den amerikanska domstolen inte heller bortse från 

det faktum att donationen inte direkt avvek från vinstsyftet då bolaget i framtiden skulle 

komma att ha ett behov av duktiga ingenjörer, vilket detta ansågs främja. Domstolen 

beslutade därför att åtgärden låg inom ramen för ett legitimt hållbarhetsarbete för 

vinstdrivande bolag.188 Även om ett amerikanskt rättsfall inte kan ligga till grund för en 

bedömning enligt svensk rätt är domstolens resonemang intressant då det så tydligt visar 

att möjligheten att rättfärdiga ett CSR-arbete inom ramen för ett vinstsyftesdrivet bolag 

är stor. Även för svenskt vidkommande har ovan konstaterats att ledningens möjlighet 

att verka filantropiskt är betydande utan att gåvoregeln ens behöver tillämpas. 17 kap. 5 

§ ABL tycks därför endast få den mycket begränsade funktionen av ett skyddsnät som 

fångar upp ledningens agerande vid direkt konflikt med vinstsyftet. Genom att 

välgörande inslag kan inkorporeras i verksamheten utan att rättfärdigas mot bakgrund 

av ekonomiska hänsyn tycks vinstsyftes tvingande karaktär allt mer gå förlorad.  

 

                                                      
184 Bergström, C & Samuelsson, P, s 37.  
185 NJA 1962 s. 182.  
186 Ohlson, G, s 118.  
187 Ohlson, G, s 117.  
188 Vogel, D, s 18.  
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5.7 Handlande i strid med vinstsyftet 

Som avslutande moment för diskussionen kring de legala risker som gör sig påminda 

vid vinstsyftesstridigt agerande ska just de rättsföljder som kan aktualiseras beaktas. 

Enligt 29 kap. 1 § första stycket första meningen ABL kan VD eller styrelseledamot 

hållas ansvarig om skada tillfogas bolaget på grund av oaktsam tjänsteutövning. Enligt 

andra meningen hålls bolagsföreträdarna ansvariga gentemot ägare eller annan förutsatt 

att överträdelse av ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen skett. 

Även aktieägare kan hållas ansvarig för skada som åsamkats med anledning av sådan 

överträdelse om grov oaktsamhet föreligger enligt 29 kap. 3 § ABL.  

 

Bolagsorganen har således både ett internt ansvar för bolaget men även ett externt ansvar 

i förhållande till ägare och exempelvis borgenärer. Det interna ansvaret är härvid mer 

omfattande då det kan avse både överträdelser av icke-lagstadgade skyldigheter såsom 

vårdplikten och lojalitetsplikten, men även lag- och bolagsordningsstridigt agerande.189 

Vård- och lojalitetsplikten är sysslomannarättsliga principer vilka uppställer krav på att 

ledningen agerar i linje med ägarnas intresse samt att ett visst mått av omsorg iakttas 

vid bolagsförvaltningen. Att utkräva ansvar på basis av dessa principer ska dock göras 

med försiktighet då det risktagande som präglar företagsverksamhet skulle hämmas av 

ett allt för hårt ansvarsutkrävande.190 Åtgärder som däremot verkar förlustgenererande 

och innebär en uppenbar avvikelse från bolagets vinstsyfte, där miljöåtgärder vidtagna 

utan att vara ekonomiskt förankrade utgör ett exempel, ska dock föranleda ansvar.191 

Det ska härvid betonas att handlingen dels måste vara uppenbart vinstsyftesstridig, dels 

att höjd tas för affärsverksamhetens risktagande karaktär vid utkrävande av ansvar.192 

Utöver en fastställd skada, såsom en förmögenhetsförlust eller en utebliven vinst, måste 

adekvat kausalitet konstateras mellan handlingen och skadan.193 

 

Intressant är vidare att blicka tillbaka på den konflikt som uppdagades i avsnitt 5.4 med 

anledning av stämmans anvisningsrätt, men nu i ljuset av skadeståndsansvaret. För att 

en skada som åsamkats bolaget ska föranleda ansvar för ledningen krävs ju endast att 

                                                      
189 Andersson, J & Segenmark, F, s 15. 
190 Eklund, K & Stattin, D, s 273 ff.  
191 Andersson, J & Segenmark, F, s 15. 
192 Ohlson, G, s 141.  
193 Eklund, K & Stattin, D, s 263.  
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oaktsam tjänsteutövning skett. Ansvar för skada som föranletts aktieägare eller annan 

förutsätter däremot en överträdelse av ABL, årsredovisningslagen eller bolagsordning. 

Åsidosättande av en anvisning att vidta hållbarhetsfrämjande åtgärder som meddelats 

ledningen genom exempelvis ett internt styrningsdokument kan således aldrig föranleda 

ansvar i förhållande till aktieägare. Här uppstår alltså en risk för att ledningen åsidosätter 

vinstsyftet till förmån för en ägaranvisning, vilket potentiellt kan föranleda ansvar. För 

att komma till rätta med problemet skulle ett förtydligande i bolagsordningen kunna ske 

där det föreskrivs att en sådan avvikelse godkänns. Svernlöv poängterar dock att behovet 

torde vara ytterst begränsat då ett enhälligt beslut från samtliga ägare verkar 

ansvarsbefriande om åtgärden inte berör andra intressen än ägarnas.194  

 

En vinstsyftesstridig åtgärd utgör alltså en överträdelse av antingen bolagsordning eller 

lag. För att ett ansvarsutkrävande ska kunna ske med anledning härav tycks Eklund och 

Stattin mena att bolagets verkliga syfte först måste utrönas för att säkerställa att det ens 

är praktiskt möjligt att lägga detta till grund för en bedömning. Därefter måste även den 

faktiska intentionen bakom handlingen beaktas för att utesluta att åtgärden inte var tänkt 

att på sikt främja bolagssyftet.195 Gällande CSR och långsiktig vinstmaximering, där ett 

tydligt samband idag anses föreligga mellan just vinst och hållbarhet, torde problemet i 

ännu tydligare grad ligga i att avgöra huruvida en uppenbar avvikelse från vinstsyftet 

verkligen skett. Om en sådan uppenbar avvikelse ändå kan konstateras är nästa problem 

att fastställa en faktisk skada och ett kausalt samband, något som kanske är enkelt att 

göra med en underprisförsäljning eller ett överprisförvärv men som inte torde vara lika 

enkelt om det exempelvis handlar om produktionsmetoder. Då även detta är något som 

präglas av det riskmoment som affärsverksamhet innebär torde det vara svårt att utkräva 

ansvar med anledning av en vinstsyftesstridig CSR-åtgärd. Inte ens skadeståndsreglerna 

i 29 kap. ABL tycks således utgöra ett överdrivet hinder för bolagets hållbarhetsarbete 

då risken för ett ansvarsutkrävande i praktiken torde vara ytterst litet. 

                                                      
194 RiR 2017:37, Bilaga 3, s 16.  
195 Eklund, K & Stattin, D, s 270 f.  



 47 

6 Bolagsledningens reella handlingsutrymme  

6.1 En rättslig utgångspunkt 

Mot bakgrund av den analys som gjorts kan det slås fast att rådande aktiebolagsrättsliga 

reglering inte direkt uppmanar bolagets ställföreträdare till ett ökat ansvarstagande för 

hållbarhet. Även om en tydlig efterfrågan på hållbara bolag poängteras i lagmotiven 

tydliggörs att detta inte är något som ska förverkligas inom ramen för ABL. Som nämnts 

tycks aktiebolagslagen dock inte motarbeta hållbart företagande då ledningen genom 

diverse rättsliga konstruktioner har givits ett betydande utrymme att inom ramen för sitt 

mandat styra bolaget i en hållbar riktning. Med ett vagt uttryckt vinstsyfte, som i rådande 

företagsklimat i regel tycks vara förenligt med ett hållbarhetstänk, har ledningen en stor 

möjlighet att direkt inom ramen för ordalydelsen verka för CSR. Att ett tydligt risktänk 

idag förknippas med hållbart företagande gör vidare att den konflikt som potentiellt kan 

föreligga mellan vinst och hållbarhet begränsas ytterligare. Det åligger ledningen att 

garantera att en erforderlig riskkontroll finns etablerad inom bolaget och idag inbegriper 

en sådan riskkontroll faktorer som hållbarhet och miljöhänsyn. En CSR-anpassad 

riskkontroll utgör härvid en förutsättning för att vinstsyftet inte ska äventyras.196 Att det 

därtill finns möjlighet för stämman att genom bolagsordningsföreskrifter, åberopande 

av SAS-principen och anvisningsrätten ytterligare styra bolaget i en hållbar riktning gör 

att det hinder som vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL utgör framstår som nästintill obefintligt. 

 

Det ska dock poängteras att det föreligger en risk, om än liten, för ansvarsutkrävande 

vid ett agerande i strid med vinstsyftet. Konflikten bottnar i att ett beslut som omöjligen 

kan rättfärdigas i ekonomiska termer ges företräde framför ägarnas avkastningsintresse. 

Om en sådan konflikt väl uppstår står emellertid ytterligare en möjlighet till buds för att 

rättfärdiga beslutet. Genom gåvoregeln i 17 kap. 5 § ABL kan nämligen viss uteslutande 

filantropisk verksamhet godtas inom ramen för den vinstdrivande verksamheten. Om 

åtgärden inte heller härigenom kan anses rättfärdigad, förankring i bolagsordningen 

saknas och ett SAS-beslut inte är för handen, måste vinst dock prioriteras före miljö för 

att undvika att ett skadeståndsansvar aktualiseras. Här får även anvisningsrätten ge vika 

då ledningen enligt 8 kap. 41 § andra stycket ABL inte får verkställa en anvisning i strid 

                                                      
196 Persson Österman, R & Svernlöv, C, s 104 f.  
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med ABL.197 Med avseende på just det eventuella skadeståndsansvaret har det dock 

ifrågasatts huruvida en aktsamhetsbedömning verkligen kan utgå från vinstsyftet i dess 

vaga och indirekta gestaltning. Då det varken uppställs krav på resultat eller någon 

tidshorisont inom vilken resultatet ska uppnås blir till och med en uppenbar avvikelse 

vara svår att konstatera.198 Den yttersta, och i praktiken kanske den enda, gränsen för 

ledningens handlingsutrymme tycks därför bli värdeöverföringsreglerna. Oavsett vilket 

av alla undantag som tillämpas kan restriktionerna häri aldrig åsidosättas.   

 

6.2 Behörighet och befogenhet  

Beträffande ledningens handlingsutrymme måste något även sägas om den behörighet 

och befogenhet som tillfaller ställföreträdarna. Som ovan nämnts framgår ledningens 

mandat av 8 kap. 4 och 29 §§ ABL men kan begränsas av bolagsordningsföreskrifter, 

befogenhetsinskränkningar och anvisningar.199 Reglerna om ledningens behörighet och 

befogenhet, inbegripet de rättsföljder som aktualiseras vid överträdelse härav, går att 

finna i 8 kap. 42 § ABL vilken reglerar bolagets bundenhet vid sådana överträdelser. 

Om ställföreträdare överskrider sin behörighet enligt 8 kap. 42 § st. 1 eller sin 

befogenhet enligt 8 kap. 42 § st. 2 p.1 kan bolaget undgå att bli bundet, även om god tro 

hos motparten beträffande kompetensöverskridandet krävs i vissa fall.200 Av 8 kap. 42 

§ st. 2 p. 2 ABL framgår emellertid att ett kompetensöverskridande i strid med 

”föreskrift om föremålet för bolagets verksamhet eller andra föreskrifter som meddelats 

i bolagsordningen eller av ett annat bolagsorgan” binder bolaget oavsett om ond tro 

föreligger hos motparten. Härvid kan konstateras att handlingsutrymmet med avseende 

på bolagets bundenhet gentemot tredje man är avhängigt vilken regel som överträtts.  

 

Beträffande vinstsyftet har det diskuterats huruvida 8 kap. 42 § st. 2 p. 1 eller p. 2 

aktualiseras då p. 2 enligt dess ordalydelse endast berör verksamhetsföremålet och inte 

syftet, om inte syftet intagits i bolagsordningen. Vid beaktande av lagtext verkar det som 

att överträdelse av syftet bedöms enligt p. 1 för de fall syftet endast indirekt kommer till 

uttryck genom vinstsyftespresumtionen i 3 kap. 3 § ABL men att det ska prövas enligt 

                                                      
197 Andersson, J & Segenmark, F, s 12. 
198 Dotevall, R, (2017), s 141 f.  
199 Keisu, J & Stattin, D, s 99.  
200 Se närmare 8 kap. 42 § stycke 1 resp. 2 ABL för bolagsorganets betydelse för bundenheten.    
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p. 2 om ett avvikande syfte föreskrivs i bolagsordningen eller om vinstsyftet härigenom 

direkt har kommit till uttryck. Stattin påtalar att en sådan ordning omöjligen kan ha varit 

lagstiftarens avsikt och att det rimligaste härvid är att genom en extensiv tolkning låta 

syftet omfattas av p. 2. Rättsläget synes dock oklart och precis som Stattin påpekar hade 

problemet troligen med enkelhet kunnat lösas om ”syftet” tillades i p. 2.201 Tillsvidare 

kan i vart fall konstateras att det finns en påtaglig risk för att en överträdelse av 

företagets syfte bedöms olika beroende på hur bolagets syfte kommer till uttryck. Om 

det endast framgår indirekt av 3 kap. 3 § ABL kommer 8 kap. 42 § 2 st. 1 p. ABL enligt 

lagens ordalydelse tillämpas varvid motpartens goda respektive onda tro är avgörande 

för bundenheten. Om ägarna däremot genom bolagsordningsföreskrift eller genom en 

anvisning tydliggjort vilket syfte som ska prägla bolagets målbild och detta stadgande 

överträds är bolaget bundet i förhållande till tredje man, oavsett om ond tro föreligger.  

 

6.3 Mot bakgrund av intressentteorierna  

Utöver ägarnas presumerade vinstintresse finns alltså andra intressen som lagstiftaren 

beaktat och som präglar beslutsfattandet hos ledningen.202 Härvid ska styrningsintresset 

nämnas då det bottnar i intresset av en ändamålsenlig bolagsstyrning som verkar för 

uppfyllelsen av vinstsyftet. Om styrning och vinst tillåts gå hand i hand anses ägarnas 

ekonomiska intresse kunna förverkligas. Därtill ska borgenärsintresset lyftas fram då 

det legat till grund för den skyddsreglering som går att finna i ABL, i synnerhet reglerna 

om värdeöverföringar i 17 kap. ABL.203 Just diskussionen kring vilka intressen som ska 

tillåtas influera ledningens beslutsfattande och vilket intresse som ska prioriteras vid en 

eventuell konflikt har fått tydligt fokus i debatten kring CSR.204 Av vad som framgått 

ovan torde det med säkerhet gå att säga att den aktiebolagsrättsliga regleringen primärt 

präglas av ett fokus på aktieägarna.  

 

Att ägarintresset genomgående anses utgöra det yttersta beslutskriteriet är ett resultat av 

den aktieägarmodell som präglar bolagsstyrningen.205 I ljuset av ett tydligare CSR-tänk 

                                                      
201 Stattin, D, (2007), s 80 ff.  
202 Eklund, K & Stattin, D, s 76.  
203 Stattin, D, (2008), s 55 ff.  
204 Sevenius, R, s 64 f.  
205 Bergström, C & Samuelsson, P, s 261 ff.  
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har dock aktieägarmodellen fått konkurrens av det som vanligen benämns den radikala 

intressentmodellen. Med intressent ska härvid förstås de grupper som har ett intresse av 

hur bolaget sköts och som i sin tur kan påverka bolaget. Modellen utgår från en tanke 

om bolaget som en mittpunkt till vilken olika intressen är knutna och där en avvägning 

mellan dessa intressen ska företas av ledningen för att avgöra vilket intresse som ska 

prioriteras.206 Tanken på vinstmaximering som avgörande beslutsfaktor har således 

ifrågasatts till förmån för en modell där vinst endast är en faktor av flera som ledningen 

ska beakta.207 Precis som CSR överlag har teorin rättfärdigats mot bakgrund av bolagens 

roll i samhället och de krav som måste ställas på i synnerhet multinationella bolag.208 

Viss kritik har dock lyfts, dels mot att teorin svårligen kan förenas med vinstsyftet om 

inte avsteg enligt ovan gjorts, dels mot att det inte framgår vilket intresse som ska ges 

företräde vid en eventuell konflikt varvid oförutsebarhet uppstår. Detta till trots har 

exempelvis Dotevall anfört att teorin mycket väl kan sägas ligga inom ramen för 

vinstsyftet, i vart fall i ett praktiskt hänseende. Den vagt formulerade bestämmelsen i 

kombination med en utpräglad långsiktighet menar Dotevall resulterar i att närmande 

av de både motpolerna.209 Vad Dotevall tycks tala om kanske snarare borde ses som en 

modifikation av aktieägarmodellen där hållbarhet tillåts influera beslutsfattande så länge 

vinstmaximering främjas. Efter vad som ovan sagts torde denna inställning, vilken kan 

beskrivas med begreppet ”strategisk CSR”210, idag vara den allmänt rådande då den även 

tycks vara rättsligt förankrad. Även om tydligare hänsyn till andra intressen än ägarnas 

vinstintresse har uppmanats till genom olika bolagsstyrningsmodeller tycks vinstsyftet 

alltjämt vara den fundamentala beslutsnormen om inte avsteg härifrån gjorts på angivna 

sätt. Att andra intressen främjas inom ramen för detta övergripande intresse, på det sätt 

som strategisk CSR medför, är givetvis en uppskattad konsekvens men det är viktigt att 

här poängtera att detta endast kan ske så länge det är rättsligt eller ekonomiskt förankrat.  

 

                                                      
206 Sevenius, R, s 89 f.  
207 Ohlson, G, s 80 ff.  
208 Bergström, C & Samuelsson, P, s 261 ff.  
209 Dotevall, R, (2015), s 202.  
210 Bergström, C & Samuelsson, P, s 261 ff.  
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6.4 En reflektion med avseende på handlingsutrymmet 

Allt fler bolag tycks idag drivas med ett till synes avvikande verksamhetssyfte trots 

avsaknad av klargörande bolagsordningsföreskrift. Fenomenet har på sina håll väckt 

intresse då det uppmärksammats att detta tillåts ske utan att lagstiftningsåtgärder varken 

vidtagits eller ens påkallats.211 Möjligen är svaret härpå enkelt, tydligare hållbarhetstänk 

inom ramen för vinstdrivande företag är inte ett problem och i regel handlar det inte ens 

om ett lagstridigt åsidosättande av vinstsyftespresumtionen.  

 

Det som ovan diskuterats är just vad som kan anses ligga inom ramen för vinstsyftet 

men även huruvida möjlighet finns att avvika från den etablerade presumtionen. Även 

om begränsad ledning finns att tillgå vid bedömningen av de handlingsåtgärder som kan 

angripas rättsligt med exempelvis en skadeståndstalan kan det med enkelhet konstateras 

att möjligheten härtill är liten. Vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL ger således ledningen ett 

betydande utrymme att inom ramen för ordalydelsen vidta diverse hållbarhetsfrämjande 

åtgärder utan att ens behöva aktualisera tillämpningen av exempelvis undantagsregler. 

Så länge ett beslut kan försvaras med hänvisning till affärsmässighet torde varken 

oaktsamhet eller uppenbar vinssyftesstridighet kunna vara för handen varvid ledningens 

beslutsfattande i praktiken blir förhållandevis avskärmat från rättsligt angripande.   

 

Vidare utvidgas ledningens handlingsutrymme ytterligare mot bakgrund av den struktur 

som präglar de stora börsnoterade bolagen. Den påtagliga maktförskjutning som skett 

som en konsekvens av ett spritt ägande där ägarnas anonymitet har resulterat i ett 

tydligare ansvar för ledningen, utvidgar handlingsutrymmet ytterligare.212 Härvid ställs 

intressekonflikten mellan ägare och ledning på sin spets då möjligheten till övervakning 

är oerhört beskuren vilket bidrar till att ledningens beslutsfattande kan ske utan att större 

hänsyn i praktiken måste tas till ägarna.213  

 

Trots att fallgroparna för ledningen framstår som få och möjligheterna att fånga upp 

eventuellt syftesstridigt beteende genom diverse rättsliga konstruktioner är många ska 

ändå sägas att den rådande aktiebolagsrättsliga regleringen tydligt präglas av ett 

                                                      
211 Ohlson, G, s 262.   
212 Bergström, C & Samuelsson, P, s 33.  
213 Bergström, C & Samuelsson, P, s 50 ff.  
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vinstsyfte där ägarnas avkastningsintresse står i främsta rummet. För att direkt 

hänsynstagande till andra intressen, eller kanske mer korrekt, prioritering av andra 

intressen på bekostnad av vinstintresset kontinuerligt ska kunna göras måste korrigering 

i bolagsordningen ske. Endast härigenom frångås principen om vinstmaximering på ett 

principiellt plan då det inte längre kommer krävas att den hållbarhetsfrämjande åtgärden 

även förväntas resultera i en ökad lönsamhet. Så länge vinstsyftet förblir den ledande 

handlingsnormen kommer dock beslutsfattandet alltid behöva rättfärdigas mot bakgrund 

av ekonomiska hänsyn och beslut som ur ett CSR-perspektiv är att föredra kommer att 

behöva prioriteras bort till förmån för vinstgenererande beslut. Det ska dock sägas att 

bolagets strävan efter vinst närmast är underförstått och ledningens agerande i linje 

härmed utgör en naturlig del av företagsverksamheten. Bortsett från den anda som, mot 

bakgrund av vinstsyftet, genomsyrar den aktiebolagsrättsliga regleringen får regeln 

därför ingen egentlig funktion. Den kan svårligen ligga till grund för ansvarsutkrävande 

och de potentiella risker som är förknippade med ett avsteg härifrån är begränsade. Med 

anledning här av och mot bakgrund av ovanstående redogörelse kan vinstsyftet knappast 

sägas vara tvingande. Det tycks endast utgöra en presumtion vilken kan avvikas från om 

så önskas. Ledningens reella handlingsutrymme med avseende på hållbarhetsfrämjande 

åtgärder tycks därför enbart begränsas av de tvingande regler som framgår av 17 kap. 3 

§ ABL vilka är uppställda till skydd för borgenärerna. Även här ska sägas att det krävs 

att åtgärden ifråga kan kategoriseras som en affärshändelse för att förbudsreglerna ska 

aktualiseras, något som kanske i vissa fall svårligen kan göras när det gäller just CSR. 

Den slutsats som därför tycks kunna dras i detta läge är att ledningens möjlighet att styra 

ett vinstdrivet bolag i en hållbar riktning inte hämmas av rådande reglering.  

 

7 CSR idag och framöver  

7.1 CSR och dess plats i rådande företagsklimat 

I ljuset av det ovan anförda kan det med säkerhet konstateras att den aktiebolagsrättsliga 

regleringen är uppbyggd med vinstsyftet som fundament för bolagsverksamhet. Av 

förarbeten betonas att vinst, oavsett företag, utgör det styrande kriteriet. Vinstsyftet i 3 

kap. 3 § ABL är därför, trots sin breda formulering och det faktum att det utan större 

problem kan frångås, alltjämt styrande som överordnad handlingsnorm i ett rättsligt 
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hänseende. I finanskrisens efterdyningar har emellertid ett inställningsparadigm skett 

beträffande de faktorer som ska tillåtas styra ledningens beslutfattande. Hänsyn till 

hållbarhet och miljö tas trots att en rättslig förändring inte tycks vara nära förestående.214 

En samstämmighet kring att ohämmad kortsiktighet inte längre är eftersträvansvärt har 

infunnit sig vilket resulterat i ett ökat intresse för långsiktig vinstmaximering och 

hållbara investeringar. Vidare har det i efterhand kunnat konstateras att företag med en 

långsiktig målbild var de som klarade sig bäst under finanskrisen.215 Även om det ännu 

inte går att presentera enhälliga empiriska belägg för att CSR främjar vinst för samtliga 

företag tycks positiva samband i viss mån kunna urskiljas.216 

 

Trots en förändrad inställning hos företagen och tydliga uppmaningar från både regering 

och internationella organisationer på tydligare företagsansvar och integrering av CSR, 

lyser regleringsinitiativ på det aktiebolagsrättsliga området med sin frånvaro. Bortsett 

från SVB-bolagen, vars begränsade utdelningsmöjlighet i viss mån tar sikte på vilka 

värden som ska styra verksamheten, tycks tanken på att inom ramen för ABL modifiera 

bolagens ansvar till att även omfatta CSR idag vara direkt utesluten. Genom hänvisning 

till annan lagstiftning lämnar lagstiftaren över ansvaret för CSR och uppmuntrar 

företagen till att själva verka för hållbart företagande. Det enda lagförslag inom ramen 

för den bolagsrättsliga regleringen som lyfts, presenterades av EU-kommissionen och 

innebar att medlemsländer ska tillåta att bolag i sina respektive bolagsordningar 

inkluderar att långsiktiga mål ska främjas framför kortsiktiga vid eventuell konflikt. Idén 

om att göra bestämmelsen tvingande förkastades dock till förmån för en frivillighet där 

bolagen själva tillåts avgöra huruvida kort- eller långsiktighet ska prioriteras.217 För 

svenskt vidkommande innebär förslaget ingen nyhet eftersom en sådan möjlighet redan 

finns föreskriven i 3 kap. 3 § ABL.  

 

Utöver den uppsjö av tvingade regler som går att finna i exempelvis miljöbalken präglas 

CSR idag av frivilligt applicerbara principer och riktlinjer. Viktigt är dock att inte bortse 

från eller förringa den tvingande regleringen som kan sägas utgöra grunden för ett tillåtet 

                                                      
214 Bergström, C & Samuelsson, P, s 268 f.  
215 Eklund, K & Stattin, D, s 108 ff.  
216 Vogel, D, s 17.  
217 Sjåfjell, B & Anker-Sørensen, L, s 21 ff.   
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företagsagerande med avseende på miljö och hållbarhet. I detta avseende kan vidare 

diskuteras vad faktisk regelefterlevnad verkligen innebär. Även om reglerna utgör en 

miniminivå om de följs i linje med dess ordalydelse torde CSR nå en helt annan nivå 

om syftet bakom dess tillkomst tillåts influera beslutsfattandet. Istället för att leta efter 

genvägar och kringgåendemöjligheter kan CSR inbegripa att lagen efterlevs till det 

yttersta, varvid CSR tillåts genomsyra rörelsen utan att vinstsyftet frångås. När det talas 

om CSR och dess frivillighet torde därför avses de principer och riktlinjer som går 

utöver det redan lagstadgade. Härvidlag har det dock ifrågasatts huruvida CSR, mot 

bakgrund av nämnda inställningsparadigm, i praktiken kan anses vara frivilligt. 

Marknaden präglas av utbud och efterfrågan och aktörernas ökade krav på hållbarhet 

har föranlett att CSR idag närmast är en förutsättning för en vinstgivande rörelse. Även 

om efterlevnaden varken kan verifieras eller sanktioneras följer en illegitimitet av ett 

CSR-stridigt beteende vilket i dagens moderna värld, som så tydligt präglas av medial 

influens, torde kunna bli förödande för en verksamhet.  

 

Ett mått av frivillighet finns dock kvar i den bemärkelsen att uppgiften att besluta om 

vilka åtgärder som ska vidtas och i vilken utsträckning tillfaller bolagsledningen. På så 

vis kan bolaget mot bakgrund av dess säregenhet skräddarsy sitt hållbarhetsåtagande så 

att det på bästa sätt främjar både miljö och vinst. Det är just denna flexibilitet som lyfts 

fram som argument mot införandet av en lagreglerad CSR-skyldighet då fyrkantiga och 

statiska lagar ofta förknippas med ineffektivitet.218 Ett exempel på ett välfungerande och 

flexibelt regelverk är Koden som utarbetades i samförstånd mellan företagskollektiv och 

stat. Bevarad flexibilitet och företagsanpassad reglering har här varit ett lyckat koncept. 

Vidare präglas en sådan frivillighet av föränderlighet såtillvida att bolagen med enkelhet 

kan anpassa sig i den takt samhället och marknaden kräver. Regelverket kan härvid 

vägleda bolaget utan att hämma dess individuella möjlighet till framgång.219 Slutsatsen 

tycks således vara att CSR i dagsläget präglas av bolagens egna ambition att verka för 

hållbarhet, uppmuntrad till av myndigheterna och sporrad av marknadens ökade krav.   

 

                                                      
218 Svenskt Näringsliv, Företagens roll i samhället – frågor och svar om företagens roll i samhället, s 8.  
219 Grafström, M, m.fl. s 120 ff.  
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7.2 Reformförslag   

Trots det inställningsparadigm som uppdagats och som föranletts av bland annat EU-

kommissionens förnyade och progressiva definition av CSR har röster som förespråkar 

att tydligare åtgärder vidtas för genomdrivandet av CSR höjts. Sjåfjell är exempelvis 

tydlig med att betona att även om CSR inkorporerats i diverse företagsstrategier förblir 

hållbart företagande en moralisk och inte en rättslig skyldighet då varken kontroll därav 

eller sanktionsmöjligheter vid icke-efterlevnad finns att tillgå. Hon menar att endast ett 

försämrat renommé kan följa av att bolagen inte lever upp till samhällets krav.220 Sjåfjell 

påpekar även att dagens slapphänta reglering möjliggör för företagen att, genom 

upprättande av diverse policys och interna riktlinjer, officiellt ta sig an ett ansvar som 

de sedan inte lever upp till. Detta falska ansvarstagande menar hon dels riskerar att 

vilseleda marknaden, dels förringar det hållbarhetsarbetet då CSR endast blir ett spel för 

galleriet och ett marknadsföringsknep istället för en strategi för en hållbar framtid.221 

 

För att komma till botten med problemet och förankra CSR hos samtliga företag hävdar 

Sjåfjell att lagstiftningsåtgärder måste vidtas inom ramen för alla länders bolagsrätt.222 

Hon förespråkar att en radikal förändring i bolagens sätt att se på verksamheten sker 

genom ett skifte från en aktieägarorienterad till en intressentorienterad bolagsstyrning. 

Sjåfjell menar att vinst på ett principiellt plan måste ge vika för exempelvis miljö, och 

för att detta ska bli verklighet krävs att åtgärder förankras i den lag som kan sägas utgöra 

bolagens ryggrad, aktiebolagslagen.223 Den minimistandard som exempelvis uppställs i 

miljölagstiftningen är inte tillräcklig för att förändra bolagens syn på hållbarhet. Sjåfjell 

medger förvisso att det fokus på vinst som präglar företagsverksamhet i mångt och 

mycket är ett resultat av sedvana snarare än lagstiftning, men för att ändra diskursen 

måste ett tydligt ställningstagande ske genom att det exempelvis inom ramen för ABL 

föreskrivs att hänsyn till miljö och sociala faktorer ska tas vid beslutsfattande.224 

 

En regleringsåtgärd i linje med Sjåfjells förslag vidtogs i England vid införandet av den 

nya bolagslagen. Härigenom uppställdes en lagreglerad skyldighet för ledningen att vid 

                                                      
220 Sjåfjell, B & Anker-Sørensen, L, s 16 ff.  
221 Sjåfjell, B, (2011), s 6 ff.  
222 Sjåfjell, B & Anker-Sørensen, L, s 34.  
223 Sjåfjell, B, (2011), s 3 f. 
224 Sjåfjell, B, (2011), s 13–18.   
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beslutsfattandet beakta andra intressen än ägarnas. Vidtagna åtgärder ska således syfta 

till att långsiktigt maximera bolagets vinstintresse samtidigt som hänsyn till exempelvis 

leverantörer och kunder samt miljö och hållbarhet tas. På så vis förväntas bolagets 

framgång och samtliga intressenter främjas.225 Även i amerikansk rätt har ett tydligare 

hållbarhetsfokus förankrats på sina håll genom att tydliggöra att vinstsyftet i viss mån 

ska begränsas av andra värden. Vinstmaximering ska sålunda vara;  

 

”constrained by social imperatives and may be qualified by social needs”.226  

 

Dock betonas att bolagens CSR-arbete även framöver måste ha en i vart fall indirekt 

koppling till rörelsen.227 Revideringen innebär alltså att ledningen har en skyldighet att 

beakta sociala aspekter samtidigt som vinst kvarblir som övergripande beslutskriterium.  

 

Ett något mindre radikalt förslag har vidare presenterats av Jensen som på ett principiellt 

plan är mot tanken på en intressentorienterad bolagsstyrning och pluralistiska syften. 

Även om han är av åsikten att social välfärd endast kan uppnås när ett företag maximerar 

dess totala värde menar han att ett utpräglat vinstsyfte där hänsyn inte i något avseende 

tas till andra intressen inte är eftersträvansvärt. Han kritiserar dock intressentteorin för 

att den inte tar ställning till den problematik som föranleds av att konflikt mellan olika 

intressen uppstår och menar härvid att ledningen svårligen kan hantera olika syften inom 

ramen för samma verksamhet. Han presenterar därför ett förslag på en kompromiss 

vilket han benämner ”upplyst intressentteori” alternativt ”upplyst vinstmaximering”, 

vilket bygger på intressentteorin men låter långsiktig vinst vara det styrande värdet vid 

eventuell konflikt.228 Idén påminner om det ovan nämnda begreppet strategisk CSR då 

andra värden tillåts influera beslutsfattandet så länge långsiktig vinstmaximering ges 

företräde. Eftersom företaget tycks behålla vinstmaximering som övergripande norm 

torde det dock vara mer rättvisande att benämna teorin som upplyst vinstmaximering. 

Idén ligger väl i linje med rådande rättsläge och tycks inte kräva att lagstiftningsåtgärder 

vidtas då detta även idag kan ske inom ramen för ett presumerat vinstsyfte.   

                                                      
225 Companies Act 2006 chapter 46, article 172.  
226 Dotevall, R, (2017), s 136 f & ALI Principles, Vol. 1, s 55 ff.  
227 Dotevall, R, (2015), s 195 f.  
228 Jensen, M.C, s 8–21. 
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Därtill har en idé lyfts om att i ABL tydliggöra kravet på att i bolagsordningen precisera 

syftesbilden, i synnerhet en pluralistisk sådan. Ohlson menar att ett sådant förtydligande 

skulle ge CSR en mer framträdande roll och att eventuell konflikt mellan olika syften 

härigenom på förhand kan regleras direkt i bolagsordningen.229 Till skillnad från Jensen 

är Ohlson av åsikten att en sådan precisering kommer att begränsa den osäkerhet som 

ledningen annars möts av vid ett beslutsfattande. Att prioriteringen mellan angivna 

syften är på förhand reglerad kommer medföra att risken för opportunistiskt beteende 

av ledningen minskar då det inte längre kommer gå att rättfärdiga ett undermåligt beslut 

med hänvisning till exempelvis ett av två syften med jämbördig ställning.230 Genom att 

pluralistiska syften intas i bolagsordningen ska CSR på ett principiellt plan ges utrymme 

inom ramen för bolagsverksamhet. Om så inte sker menar Ohlson att det föreligger en 

reell risk för att konflikten mellan CSR och vinst aldrig försvinner varvid hållbarhet 

alltjämt kommer att bortprioriteras.231  

 

Att rådande CSR-reglering är förhållandevis tandlös är i viss mån sant då de normer och 

riktlinjer som uppställts grundas på frivillighet. Som redan poängterats går det dock inte 

att blunda för den tvingande reglering som uppställts inom ramen för annan lagstiftning. 

Vidare torde ett försämrat renommé, vilket Sjåfjell menar är den enda potentiella följden 

av ett försumligt hållbarhetsansvar, kunna vara betydligt mer skadligt än vad hon får det 

att framstå. Som genomgående betonats är företagens vinstpotential och framtidsutsikter 

idag ofta direkt kopplade till hur det ansvar som uppställts av marknadsaktörerna 

hanteras, varvid en nonchalant attityd torde kunna få direkta konsekvenser för bolagets 

framgång. Därtill skapar de krav på hållbarhetsrapportering som intagits i ÅRL en god 

möjlighet för intressenter att granska hur bolag hanterar frågor som miljöpåverkan och 

hållbarhet. Risken för att CSR-strategier enbart blir ett marknadsföringsknep blir således 

tämligen liten eftersom ett falskt ansvarstagande med enkelhet kommer kunna avslöjas. 

 

Att direkt i ABL uppställa krav på att bolagen, parallellt med vinstsyftet, tar hänsyn till 

andra intressen tycks varken tillföra något nytt, då det redan enligt gällande rätt 

föreligger en möjlighet härtill, eller underlätta för marknadsaktörerna. Med fler intressen 

                                                      
229 Ohlson, G, s 67 ff.  
230 Ohlson, G, s 46 f.   
231 Ohlson, G, s 56 f.  
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att beakta tillkommer oundvikligen frågor som vilket intresse som ska prioriteras samt 

hur det ska säkerställas att ledningen inte agerar efter egna preferenser och rättfärdigar 

detta mot bakgrund av en pluralistisk syftesbild. De åtgärder som vidtagits inom ramen 

för amerikansk och brittisk rätt riskerar därför att skapa tillämpningssvårigheter även 

om reformerna på ett principiellt plan är ett enormt kliv framåt för hållbarhetsrörelsen. 

Bergström och Samuelsson påpekar att en risk finns för att ledningen handlingsförlamas 

vid en konflikt mellan två i lag uppställda intressen vilka inte harmonierar.232 Ledningen 

kommer här att behöva ta ställning till vilket intresse som ska prioriteras vilket kommer 

resultera i en osäkerhet för ledningen och en oförutsebarhet bolagets intressenter som 

inte med säkerhet kommer kunna veta vilka värden som styr bolaget. Därtill kommer 

det bli oerhört problematiskt att kontrollera ledningens agerande och utkräva ansvar med 

anledning av överträdelse av verksamhetssyftet. Även Ohlsons förslag på att i ABL 

förtydliga kravet på att i bolagsordningen precisera en pluralistisk syftesbild riskerar att 

resultera i liknande komplikationer. Om företagets pluralistiska syften inte är på förhand 

reglerade med avseende på dess inbördes prioritering finns en risk att problem likt de 

nyss diskuterade uppdagas. Om däremot en prioritering direkt i bolagsordningen görs 

blir problemet ett annat, nämligen att ledningen hämmas i sitt beslutsfattande. Ett tillägg 

i bolagsordningen riskerar härvid att resultera i en ineffektivitet och oföränderlighet som 

potentiellt kan hämma bolagets möjlighet att bevara det risktagande och den flexibilitet 

som krävs för att kunna styra och anpassa rörelsen efter marknadens växlande behov. 

 

7.3 Aktiebolaget på en hållbar marknad – slutord   

Att inom ramen för en aktiebolagslag som så tydligt präglas av ägarnas vinstintresse 

lägga ett ökat hållbarhetsansvar kanske inte är eftersträvat. Härvid måste åter betonas 

att det inte finns något i rådande reglering som direkt hindrar att avvikelse härifrån sker. 

Ledningen har en betydande möjlighet att inom ramen för ABL ta det ansvar som önskas 

samtidigt som vinstintresset bejakas. Därutöver finns regleringskonstruktioner som 

möjliggör för verksamhet i strid med vinstsyftet varvid exempelvis hållbarhetskrav i 

linje med uppställda principer kan inkorporeras i bolaget och få en ansvarsgrundande 

funktion.233 Givetvis är att godkänna avvikelser inte jämbördigt med att uppmuntra till 

                                                      
232 Bergström, C & Samuelsson, P, s 268 f.  
233 Dotevall, R, (2017), s 136.  
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det, men kanske finns inget sådant behov. Möjligen finns det en poäng i att företagens 

sociala ansvar inte tvingas gå så långt att bolagskonstruktionen förlorar sin privata 

prägel och istället närmar sig formen av en samhällsinstitution. Det kan inte vara 

försvarbart att i ABL uppställa krav på att bolagen avhänder medel till ändamål som inte 

kan förankras ekonomiskt då detta strider mot associationens fundamentala egenskap. 

Särskilt då inga direkta avsteg från vinstsyftet i regel behöver göras för att främja 

hållbarhet och då ABL redan tillhandahåller möjlighet härtill om så önskas. Att ännu 

tydligare reglera bolagens ansvarstagande inom ramen för den lag som i det yttersta ska 

bejaka företagens roll som kapitalassociation framstår som paradoxalt. Stattin betonar 

härvid att det finns en anledning till att lagstiftaren valt att förlägga samhällshänsyn 

inom ramen för annan reglering då bolagets primära syfte, att främja den ekonomiska 

effektiviteten, inte får hämmas genom ingrepp direkt i ABL.234 Även Skog är tydlig med 

att betona att samhället för sin stabilitet kräver att företagsmarknaden styrs av vinst som 

övergripande syfte och att avvikelse härifrån riskerar att äventyra allokeringsfunktionen. 

Miljö- och hållbarhetshänsyn ska därför hållas utanför ABL.235  

 

Det problem som lyfts och som potentiellt skulle kunna påkalla ett tydliggörande är de 

fall då företag bedrivs med en tudelad, och ibland motstridig, syftesbild. Överlag kan ett 

tudelat syfte ligga väl inom ramen för vinstsyftespresumtionen, men konflikt kan uppstå. 

Som ovan nämnts har härvid föreslagits att utöver det som framgår av 3 kap. 3 § ABL 

uppställa krav på en nyanserad syftesbeskrivning i bolagsordningen. Detta för att i 

synnerhet tydliggöra, både internt och externt, vilka intressen som parallellt ska iakttas 

och vilket intresse som ska ges företräde vid konflikt. Givetvis finns en poäng i att 

bolagets intressenter ges en klar bild över hur verksamheten bedrivs och vilka mål som 

prioriteras. Ett tydliggörande kan härvid vara en god idé, särskilt med hänsyn till det 

skadeståndsansvar som kan följa av 29 kap. 1 § andra stycket ABL. Som nämnts är det 

dock inte en nödvändighet. Den förutsebarhet som eftersträvas torde på ett bättre sätt 

kunna åstadkommas genom exempelvis bolagsstyrningsdokument eller rapporter, vilket 

även Svernlöv tycks förespråka.236 Varken kreditgivare eller potentiella investerare blir 

sannolikt klokare av en bolagsordningsföreskrift som stadgar att miljö vid sidan om 

                                                      
234 Stattin, D, (2008), s 54 f.  
235 Skog, R, (2015), s 17.  
236 RiR 2017:37, Bilaga 3, s 17.  
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vinst ska främjas inom ramen för verksamheten. Härvid torde rapporter kunna förmedla 

en bild av hur bolaget bedrivs utan att intresseavvägningen måste förankras genom den 

procedur ett bolagsordningsförordnade kräver, samtidigt som flexibiliteten bibehålls. Så 

länge ambitionen inte är att på ett principiellt plan ta avsteg från vinstsyftet utan att i all 

väsentlighet verka hållbarhetsfrämjande inom ramen härför framstår ett i lag uppställt 

krav på en tydligare justering i bolagsordningen som direkt överflödigt och olyckligt. 

Det förefaller rimligare att behålla rådande reglering, låta vinst vara styrande och ge 

ledningen möjlighet att inom ramen härför verka för CSR i den mån de finner lämpligt. 

På så vis kommer det alltid gå att härleda ett agerande tillbaka till en allmängiltig norm 

varvid beslutsfattandet blir förutsebart och möjligt att sanktionera vid behov. Om 

bolaget emellertid har för avsikt att verka för ett annat syfte kan detta ske inom ramen 

för de regler som redan idag finns uppställda.  

 

Utöver den reglering som löpande tillkommer inom ramen för exempelvis miljöbalken 

verkar lagstiftningsåtgärder således inte vara påkallade. Den optimala lösningen torde, 

i likhet med vad Skog uttalat, vara att inom ramen för tvingande reglering utanför ABL 

sätta upp ramarna för företagens verksamhet men behålla vinstsyftet som lagstadgad 

handlingsnorm.237 Genom den minimistandard som härigenom uppställs och genom det 

inställningsparadigm som infunnit sig torde företagen på egen hand kunna driva sitt 

hållbarhetsarbete framåt utan stelbenta lagar som inte i tillräcklig utsträckning beaktar 

bolagens mångfacetterade och skilda förutsättningar. Nyckeln till det fortsatta CSR-

arbetet torde således vara just inställning och flexibilitet. För att CSR i ännu tydligare 

grad ska få fäste i företagsarenan krävs att hållbart företagande går från att vara ett 

moraliskt ”måste” till att bli en självklarhet i bolagens strategier för ekonomisk tillväxt 

samtidigt som lagstiftaren måste möjliggöra för företagen att på eget bevåg och efter 

egna förutsättningar anpassa sin verksamhet till samhällets krav. Att påtvinga ett CSR-

arbete som direkt avviker från det aktiebolagsrättsliga fundamentet är troligen inte 

lösningen. Först när bolagen förstår det reella värdet i en individualiserad CSR-strategi, 

vilken har potential att stärka dess marknadsposition och tillväxt, kommer hållbarhet att 

vara direkt etablerat i företagsvärlden. Samhällsnytta måste således skapa ekonomiskt 

värde och CSR måste bli ett medel för att uppnå målet vinst. Det finns således ingen 

                                                      
237 Skog, R, (2015), s 18.  
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anledning att varken ifrågasätta relevansen i Friedmans teori om vinstmaximering eller 

på något sätt förringa värdet av vinst. Aktieägarvärdet har och kommer troligen alltid ha 

en central betydelse för aktiebolaget, det viktiga är att förstå att ett sådant fokus kan 

bibehållas även om hänsyn till andra intressen tillåts ta plats. Härigenom kan de teorier 

som länge varit varandras motpoler, intressentmodellen och aktieägarmodellen, i allt 

tydligare grad harmoniera varvid Jensens tanke på en ”upplyst vinstmaximering” kan 

förverkligas.  

 

Slutligen ska sägas att den uppståndelse som präglat diskussionen kring CSR och dess 

förhållande till vinstsyftet i viss mån synes överdriven. Det finns idag få beslut som får 

anses stå i strid med vinstsyftet och det faktum att beslut fattas som i traditionella ordalag 

inte kan kategoriseras som vinstsyftesdrivna innebär inte att de måste vara otillåtna. Det 

3 kap. 3 § ABL egentligen innebär är att ledningen vid beslutsfattande inte får prioritera 

hållbarhet framför vinst vid uppenbar konflikt. När ett långsiktigt perspektiv dessutom 

tillämpas, vilket verkar rimligt mot bakgrund av bolagets obegränsade livstid, minskar 

konflikten ytterligare. Att ledningen har ett ansvar för hur och i vilken utsträckning detta 

långsiktiga vinstsyfte uppnås ligger vidare inom ramen för dess mandat och förefaller 

vara en naturlig följd av ansvarsfördelningen. Den slutsats som därför får anses följa av 

den analys som företagits är att rådande reglering svårligen kan påstås hindra bolag från 

att inkorporera CSR i sin verksamhet. Vinstsyftet är inte absolut utan kan modifieras 

eller direkt frångås med diverse rättsliga mekanismer. Med anledning härav kan varken 

ett i ABL uppställt CSR-krav eller ett ytterligare krav på bolagsordningsförtydligande 

anses vara påkallat eller ens rättfärdigat. Mot bakgrund av de grundläggande krav som 

exempelvis miljöbalken uppställer och i ljuset av den traditionella synen på aktiebolaget, 

influerad av en modern syn på hur vinst kan uppnås, tycks den aktiebolagsrättsliga 

regleringen ligga väl i linje med ett hållbart företagande. Huruvida detta på sikt kommer 

att förändras genom att rättsliga, strukturella och ekonomiska modeller tar form som 

direkt avviker från de rådande återstår att se. Dock torde nyckeln till en sådan förändring 

vara att den genomdrivs på initiativ av marknadsaktörerna, inbegripet bolagen, och inte 

genom aktiebolagsrättslig reglering som omkullkastar det fundament vinstsyftet utgör. 

The business of business måste fortfarande tillåtas vara just business.  
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