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Summary 
The work performed by the board of directors of a Swedish limited liability 
company is based on the competence given by the Swedish Companies Act 
and the shareholders. In general, the board is obliged to work in the interest 
of the company and thus the shareholders. One of the primary tasks for the 
board is to run the company in such a way profit is risen for the 
shareholders. This follows from the board’s duty of loyalty towards the 
shareholders. 
 
Nevertheless, certain corporate governance theories has expressed that also 
the attention of other stakeholders might be of value to a company. The 
stakeholder theory seeks to explain the relations between individual 
companies and the world around them and show that a some form of 
harmony might be achievable. 
 
Speaking of the stakeholder theory it is not farfetched to mention corporate 
social responsibility (CSR). After the greediness and shareholder value 
focused business environment that characterized the 1980:s and 90:s, 
advocates of CSR has now caught the speakers eye. 
 
I have found that there is a connection between a socially responsible 
approach from a company whilst running their business on one hand and 
achieved values in the form of goodwill, solid business relations and, 
perhaps above all, the avoidance of devastating corporate scandals on the 
other hand. Therefore there are good reasons to claim that, from a legal as 
well as from an economical point of view, there is an obligation for the 
board of directors to exercise CSR in their work in order to fulfill their 
duties of loyalty towards their shareholders. 
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Sammanfattning 
Ett aktiebolags styrelses arbete styrs av den kompetens vars gränser 
fastställs av ABL och aktieägarna. Rent generellt består styrelsens uppgifter 
i att handla för bolagets och därmed aktieägarnas bästa. Ett av styrelsens 
viktigaste mål är att driva bolaget på så sätt att vinst uppkommer för 
aktieägarna. Detta omfattas av den så kallade lojalitetsplikten. 
 
Dock har teorier inom corporate governace givit uttryck för att även andra 
intressen än just aktieägarnas intresse av vinst kan vara av värde för bolaget. 
Intressentteorin söker visa på sambandet mellan enskilda bolag och 
omvärlden och visa att någon form av harmoni mellan dessa bör 
eftersträvas.  
 
Det är från intressentteorin inte långsökt att ta upp corporate social 
responsibility (CSR) eller, på svenska, bolagens samhällsansvar. Efter en 
finansmarknad som under 80- och 90-talen starkt präglades av girighet och 
strävan efter maximal vinst har som en rekyl diskussionen om företags 
ansvar för samhället och sin omvärld fått vind i seglen.  
 
Då jag har funnit att det finns ett samband mellan ett, av ett bolag, 
ansvarsfullt förhållningssätt till bedrivandet av sina affärer å ena sidan och 
värden i form av goodwill, stabila affärsrelationer och, kanske framför allt, 
frånvaron av förödande skandaler å andra sidan, finns det goda belägg för 
att hävda att det på juridiska såväl som ekonomiska grunder kan finnas en 
skyldighet för styrelsen att beakta allmännyttiga aspekter i sitt arbete för att 
uppfylla sin lojalitetsplikt gentemot bolagets aktieägare. 
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Förord 
Så nalkas slutet av en period i mitt liv. Studenttiden har av mig krävt otaliga 
timmars arbete, åsamkat flera nervösa sammanbrott och inte minst resulterat 
i ett ekonomiskt underskott av icke försumbar karaktär. Å andra sidan har 
tiden givit mig värdefull kunskap, vänner för livet och oräkneliga ögonblick 
att minnas och med glädje se tillbaka mot. Med färdigställandet av denna 
uppsats tackar jag för mig och för tiden i Lund. 
 
Mitt intresse för näringsliv och juridik har under dessa år närts, inte minst 
tack vare min lärare och, under uppsatsens framställande, handledare 
Katarina Olsson. Till Dig riktas ett hjärtligt tack för god handledning, 
värdefulla synpunkter och inte minst ett aldrig sinande trevligt humör. 
 
Andra människor som på olika sätt bistått och underlättat mitt arbete 
tillägnar jag ett kollektivt stort tack. Ni utgör alla från det ständigt lika 
punktliga fikasällskapet till de som stöttat och bidragit med synpunkter i 
svårseglade partier. 
 
Jag vill även rikta ett varmt tack till de allsvenska mästarna, tillika 
hundraårsjubilarerna, Malmö FF som under säsongen 2010 på ett 
inspirerande sätt visade att hårt arbete verkligen lönar sig. Ett tack riktas 
även till Malmö FF:s ledning som vid redovisningen av, det i övrigt 
framgångsrika, verksamhetsåret 2010 åskådliggjorde vikten av god 
bolagsstyrning. 
 
Nu väntar nya utmaningar i arbetslivet 
 
 
Lund, april 2011 
 
Viktor Nykvist 
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Förkortningar 
ABL Aktiebolagslagen (2005:551) 

ABL 1944 1944 års aktiebolagslag (1944:1385) 

ABL 1975 1975 års aktiebolagslag (1975:1385) 

AktG Aktiengesetz  

AvtL Lag om avtal och andra rättshandlingar (1915:218)  

BolagsV Bolagsverket 

CERES Coalition for Environmentally Responsible Economies 

CSR Corporate Social Responsibility 

DJSI Dow Jones Sustainability Indexes 

EIRIS Experts in Responsible Investment Solutions 

HB Handelsbalken 

ILO International Labour Organization 

LO Landsorganisationen i Sverige 

LSP Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de 
 privatanställda 

OECD Organisation for Economic Co-operation and  
 Development 

SAF Svenska arbetsgivarföreningen  

SRI Socially Responsible Investment 

ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Jag fick inget julkort från min bank i vintras. Mina blygsamma besparingar 
motiverar måhända heller inte denna vänliga gest men just förra julen var 
speciell. Då insåg jag nämligen att inte heller någon annan fått något julkort 
från min bank. Istället deklarerades via annonser i tidningar att julkorten 
dragits in för att spara på miljön. De medel som annars avsatts för julkort 
skulle istället tillfalla en välgörenhetsorganisation. Varför gör de så? Är det 
inte samma bank som under finanskrisen utpekats som ansvarslös och vars 
högt uppsatta chefer ständigt påminns om sina, i somligas ögon, allt för 
vidlyftiga bonusar? Har styrelseledamöterna i kritstrecksrandiga kostymer 
och handsydda skinnskor bytts ut mot moder Teresa och Mahatma Gandhi? 
Aktieägarna måste väl ryta ifrån när deras vinster ges bort till välgörenhet? 
Eller kan det möjligen vara så att någonting annat ligger bakom? Finns det 
rent av pengar att tjäna på att vara snäll? Eller kanske rättare sagt: på att 
verka vara snäll. 
 
Corporate social responsibility – eller CSR – är ett begrepp som allt oftare 
hörs och syns. Borta är yuppie-erans idoler som personifierades av kanske 
främst Michel Douglas karaktär Gordon Gekko i Oliver Stones 
kultförklarade film Wall Street från 1987. Istället vill allmänheten se 
ansvarsfulla företag som verkar för ett hållbart samhälle. Klimatpåverkan 
ska vara minimal, anställda i Sverige såväl som i tredje världen ska må bra 
och som en följd slopas julkorten. Vad har föranlett denna utveckling och 
hur kan svenska bolag förena den ökade pressen på samhällsansvar med det 
uppenbara målet att prestera så bra finansiella resultat som möjligt? 
Styrelsen sitter onekligen i kläm när aktieägarna skriker efter utdelning och 
omvärlden kräver kritvita samveten och skelettfria garderober. I den här 
uppsatsen sätts detta dilemma i fokus. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen syftar till att utreda, och frågeställningen är, huruvida styrelsen i 
ett aktiebolag har som skyldighet att bejaka allmännyttiga intressen. För att 
detta ska kunna göras måste först och främst ramarna för styrelsens ansvar 
klargöras. Därtill utreds till vad och vilka som styrelsens lojalitet är knuten. 
Först då kan jag börja titta på om arbete med CSR ryms inom styrelsens 
kompetens och skyldigheter. 
 
Syftet är inte i första hand att värdera coporate governace-teorier eller det 
moraliska i företagens samhällsansvar. Fokus ligger på juridikens ramar 
och, till viss del, på marknadens utveckling. 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i första hand i medelstora, svenska, 
onoterade bolag. Detta blir relevant kanske främst i de strikt juridiska 
delarna. I vissa avsnitt där CSR beskrivs ges exempel även med större 
bolag. Dessa är enbart menade att tjäna som indikationer på trender och 
utveckling. 
 
Uppsatsen behandlar ur ett bolagsperspektiv enbart styrelsens arbete. I de 
fall det angränsar till andra bolagsorgan, främst bolagsstämman, 
förekommer i vissa fall relevanta beskrivningar även av dessa. Den 
operativa ledningen, i den mån de svarar under styrelsen, behandlas inte alls.  
 
Ur ett corporate governance-perspektiv har jag valt att angripa problemet 
utifrån intressentteorin. Det finns många andra relevanta corporate 
governance-teorier som skulle kunna bidra med ytterligare aspekter men 
dessa lyfts inte fram i denna uppsats. 
 

1.4 Metod och material 
Upplägget i en uppsats där juridik och corporate governance förenas är inte 
självklart. Jag har haft som utgångspunkt att juridiken representerar 
spelreglerna och coporate governance speglar verkligheten. 
 
Uppsatsen präglas av en juridisk frågeställning och den rättsdogmatiska 
metoden utgör grundstommen i uppsatsen. Jag har primärt arbetat utifrån 
tillämplig lagstiftning, främst ABL, med tillhörande förarbeten samt doktrin. 
 
Många av de rättsfrågor som jag har stött på besvaras ej direkt av 
lagstiftningen. Litteraturen har då hjälpt mig att skaffa mig en uppfattning 
av rättsområdet i fråga. Jag har aktivt sökt åsikterna hos flera, på området 
framstående, författare. I de fall då dessa anfört avvikande meningar har 
dessa redogjorts för i en diskussion. 
 
I de delar som huvudsakligen rör teoretisk corporate governance har 
avsikten varit att tydliggöra området med hjälp av praktiska exempel. Under 
arbetet har litteratur av framför allt Mallin på ett teoretiskt och Borglund på 
ett praktiskt plan varit till stor hjälp. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd i fyra kapitel utöver det inledande. I den första delen 
(kapitel 2) utreds styrelsens kompetens och ansvarsområden. Ramarna för 
styrelsens arbete och ansvar benas upp och utreds.  
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I det tredje kapitlet fokuseras på styrelsens lojalitetsplikt. Där klargörs vad 
som menas med lojalitet och till vilka intressen styrelsens lojalitet är knuten. 
Även konflikter mellan olika intressen behandlas. 
 
I kapitel fyra tas CSR upp. Fokus ligger på utvecklingen av och trender 
kring CSR, incitament för bolag att tillämpa CSR samt problem som kan 
uppstå. I den avslutande analysen ställs det som redogjorts för om CSR mot 
de juridiska bitarna. Jag diskuterar där i vilken omfattning CSR kan 
omfattas av styrelsens legala skyldigheter och ansvar. 
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2 Styrelsens ansvar 
 

2.1 Huvuddragen i styrelsens uppdrag 
Styrelsen utgör tillsammans med en (eventuell) VD bolagets ledning. 
Styrelsen intar en position som överordnad VD men underordnad 
bolagsstämman.1 
 
Styrelsens huvuduppgifter framgår av ABL 8:4. Enligt första stycket utgörs 
ansvaret av en organisatorisk del och en förvaltningsdel. Det organisatoriska 
ansvaret definieras närmare i paragrafens tredje stycke. Där anges att 
styrelsen svarar för att bolagets ekonomiska förhållanden, däribland 
bokföringen och medelsförvaltningen, sköts på ett betryggande sätt. Andra 
stycket talar om att förvaltningen delvis utgörs av en kontinuerlig 
bedömning av bolagets ekonomiska situation. Förvaltningsansvaret 
innefattar ett huvudansvar för hela bolagets verksamhet inom ramarna för 
styrelsens kompetens.2 
 
Den organisatoriska delen kan hänskjutas under förvaltningsansvaret då den 
praktiska organisationen sköts genom styrelsebeslut (förvaltningsåtgärder). 
Styrelsens arbete kan därför sägas vara präglat av ett allmänt 
förvaltningsansvar.3 Det är viktigt att framhålla att styrelsen inte bara har en 
rätt utan en skyldighet att fatta beslut för bolagets förvaltning. Detta 
framstår dock som naturligt då bolagsstämman, genom att utse en styrelse, 
med ett par undantag lämnar över skötseln av hela bolagets angelägenheter.4 
 
Styrelsens ställning och rättsliga definition kan diskuteras. 
Styrelseledamöterna har karaktär av såväl sysslomän och ställföreträdare.5 
Enkelt förklarat handlar en styrelseledamot i egenskap av syssloman för 
annans (bolagets) räkning medan styrelsen som ställföreträdare i egenskap 
av bolagsorgan handlar för sin egen (bolagets) räkning. Skillnaden kan i 
många hänseenden anses vara oviktig men kan få betydelse för definitionen 
av styrelsens lojalitetsplikt. Anses styrelseledamöterna agera som sysslomän 
talar mycket för att reglerna för sysslomän kan tjäna som vägledning för 
deras uppdrag. Reglerna för sysslomän återfinnes i 18 kap HB.6 
 
I motiven till ABL 1975 anges att ”styrelseledamöter står i direkt 
sysslomannaförhållande till bolaget”7. Det finns dock flera faktorer som 

                                                 
1 ABL 8:29, 8:41. Se även Johansson, 2007 s. 210. 
2 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 567. 
3 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 566 f. 
4 Sandström, 2010 s. 210 f. 
5 Sandström, 2010 s. 212. 
6 Åhman, 1997 s. 538. 
7 Prop. 1975:103. 
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utesluter att styrelseuppdraget är ett rent sysslomannauppdrag. Rent 
generellt kan sägas att genom omfattande särreglering är styrelsens 
befogenheter betydligt mer långtgående och av en annan karaktär än de för 
en syssloman.8 Ett sysslomannaavtal är i regel snävare utformat beträffande 
uppdragets tid och omfattning.9 Styrelsen har en mer självständig roll och 
behöver inte rådgöra med bolaget varje gång det uppstår oklarheter 
beträffande dess vilja.10 Det ingår dessutom i styrelsens uppdrag att ta 
risker.11 För att undgå att personligen ställas till ansvar måste styrelsen 
ibland rent av vägra att utföra uppgifter som beslutats av stämman och i 
extrema fall till och med värna tredje mans intressen framför ägarnas.12 
Dotevall menar att styrelseuppdraget har drag av sysslomannaskap men en 
rättslig ställning sui generis.13  
 
Styrelsens arbete präglas av ett personligt ansvar. Det är således inte 
styrelsen som grupp som kan bli föremål för talan eller klander utan varje 
ledamots ageranden i det enskilda fallet blir avgörande vid ansvarsfrågor. 
Längre fram i uppsatsen kommer det framgå att olika ledamöter kan 
förväntas agera med olika nivåer av aktsamhet baserat på individuella 
förutsättningar.  
 

2.2 Styrelsens kompetens 
Ur ABL 8:42 utläses begreppet styrelsens kompetens. Kompetensen 
begränsas av styrelsens behörighet och befogenhet. Termerna känns igen 
från fullmaktsläran14 men det finns ett par viktiga skillnader vid 
tillämpningen som jag återkommer till nedan. En kortfattad förklaring ges 
bäst genom att citera Rodhe: ”befogenheten är vad ställföreträdaren får 
göra, behörigheten vad han kan göra”15. 
 

2.2.1 Behörighet 
 Med behörighet förstås styrelsens rätt binda att bolaget beträffande alla dess 
angelägenheter med undantag för det som benämns bolagsstämmans 
exklusiva kompetens samt det som är förbjudet enligt lag. Behörigheten 
sammanfaller med andra ord med styrelsens allmänna förvaltningsansvar. 
Ett bolag är aldrig bundet av ett avtal som styrelsen fattat utanför dess 
behörighet.16 
 

                                                 
8 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 96 och Stattin, 2005 s. 297. 
9 Stattin, 2005 
10 Dotevall, 1989 s. 276 och Sandström, 2010 s. 251. 
11 Dotevall, 1989 s. 276. 
12 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 96 och Dotevall, 1989 s. 276. 
13 Dotevall, 1989 s. 277. 
14 Andersson m.fl., 2010 s. 8:89. 
15 Skog, 2009 s. 189. 
16 Åhman, 1997 s. 129 och Stattin, 2005 s. 123. 
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Vad som räknas till stämmans exklusiva kompetens framgår uttryckligen av 
ABL. Exempel på detta är beslut om emissioner (11:2), godkännande av 
fusionsplan (23:15 och 23:31) och likvidation (25:1). Det finns dock 
anledning att lyfta frågan om även andra beslut än de som stadgas i ABL 
ska anses falla utanför styrelsens behörighet. I doktrinen benämns detta som 
”oskriven exklusiv bolagsstämmokompetens”. Jag återkommer till denna 
diskussion under avsnitt 3.3 (vårdplikten). 
 

2.2.2 Befogenhet 
Styrelsens befogenhet kan inskränkas av bolagsstämman i form av 
bolagsordningsföreskrifter (inklusive verksamhetssyftet), 
stämmoinstruktioner och stämmobeslut. Befogenheten inskränks även 
genom regler i ABL beträffande likabehandlingsprincipen (4:1), 
jävsbestämmelser (8:23) och generalklausulen (8:41).17  
 
Mot en godtroende tredje man är bolaget bundet även om styrelsen 
överskridit sin befogenhet. Tredje mans onda tro får betydelse endast om 
styrelsen överskrivit sin befogenhet som en följd av lagbestämmelser d.v.s. 
de tre paragrafer som nämndes i stycket ovan. Befogenhetsinskränkningar 
som grundar sig på en viljeförklaring från bolagsstämman har därmed ingen 
påverkan på avtalets giltighet enligt ABL 8:42. Andersson m.fl. 
argumenterar dock för att det på avtalsrättslig grund skulle kunna talas för 
ogiltighet även i dessa fall. Om bolaget kan visa att styrelsen och tredje man 
tillsammans agerat för att skada bolaget borde detta avtal kunna 
ogiltigförklaras med hjälp av i första hand AvtL 33§ (”strida mot tro och 
heder”). Om styrelsen ensidigt avser att skada bolaget genom åsidosättande 
av bolagsordningen och tredje man måste ha insett detta är läget något mer 
oklarart men ogiltighet genom AvtL 33§ är inte utesluten.18 
 

2.3 Inträde och upphörande av 
styrelseledamots ansvar 

Då ABL 1975 tillämpades uppstod ansvar för styrelseledamot genom 
stämmobeslut och ledamots samtycke. Förfarandet med registrering var 
enbart en formsak.19 I och med antagandet av nuvarande ABL uppkommer 
ansvar för styrelseledamot i samband med anmälan för registrering till 
BolagsV. Detta framgår av ABL 8:13. Enbart ett stämmobeslut är således 
inte tillräckligt för att ställa styrelseledamot till svars för styrelsebeslut som 
klubbats efter detta. 
 

                                                 
17 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 567, 670 f. 
18 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 670 ff. 
19 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 1999, s. 36. Jfr. ABL 1975 8 kap. 10, 
11§§. 
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Beslutet har föregåtts av en omfattande debatt där särskilt två intressen stått 
i konflikt med varandra. Å ena sidan är det viktigt att bolag kan tillsätta 
styrelseledamöter som snabbt inträder i sin nya roll, deltar vid 
beslutsfattande och kan ställas till svars för sitt handlande. En 
styrelseledamot behöver dessutom med verkan snabbt kunna avsättas vid 
mist förtroende likväl som ledamoten självmant måste kunna avgå med 
omedelbar effekt om skäl för detta skulle föreligga. Å andra sidan är det 
viktigt för myndigheterna såväl som för, med bolaget rättshandlande, tredje 
man att ha kontroll över vilka som har rätt att handla för bolagets räkning 
och kan hållas ansvariga för styrelsens beslut. Lagstiftaren har särskilt 
uppmärksammat problemet med att styrelseledamöter som medverkat vid 
kritiska beslut genom förfalskade stämmo- eller styrelseprotokoll kunnat 
visa att de avgått innan tiden för beslutets fattande.20 
 
Sandström menar att nuvarande reglering kan ge upphov till 
otillfredsställande effekter i de fall då nyvald styrelseledamot deltar vid 
beredningar och beslut till vilka ansvar för denne inte kan göras gällande.21 
Lagrådet är inne på samma linje och är oroliga för det ansvarsfrihetsvakuum 
som kan uppstå. De menar att det inte är troligt att omedelbar anmälan 
kommer att praktiseras såsom avsetts och att det heller inte rimligen kan 
krävas av bolagen.22 
 
Lagstiftaren valde att bortse från lagrådets invändningar. I tidigare 
skrivelser23 har det diskuterats kring en modell där ansvar inträder först vid 
registrering. Detta förslag förkastades dock. Detta berodde främst på att det 
insågs att beredningen av ärendet i värsta fall kunde ta flera veckor.24 Det 
kan dessutom tänkas att bagatellartade formfel i ansökan skulle kunna 
försena registrering ytterligare. Avgörande för lagstiftarens beslut att avvisa 
lagrådets invändningar vid beredning av nuvarande ABL synes vara 
möjligheterna att med modern teknik elektroniskt anmäla ändringar i 
styrelsens sammansättning. Då anmälan kan skickas och inkomma till 
BolagsV omedelbart efter ett stämmobeslut behöver det inte uppstå några 
oklarheter. Risken att obehöriga styrelseledamöter deltar vid beslut ligger 
helt och hållet på bolagen och skyddet mot fusk förbättras avsevärt mot 
tidigare.25  
 
Sandström pekar även på att problem kan uppstå då en anmälan som 
resulterar i rättsverkningar inte leder till registrering. Detta kan för det första 
ske till följd av att bolaget, eller annars den som anmälde, själv drar tillbaka 
sin anmälan. Att rättsverkan då ändå tillerkänns kan motiveras med att tredje 
man inte ska lida av återtagandet. För det andra kan registrering utebli som 
en följd av brister i ansökan såsom formfel eller utebliven 

                                                 
20 Prop. 2004/05:85, s. 312 ff. 
21 Sandström, 2010, s. 247.  
22 Prop. 2004/05:85, s. 315. 
23 Se ex. prop. 2000/01:150, s. 69 ff., SOU 1998:47 (Bulvanutredningen), s. 63 ff.,  
SOU 1999:36 (Aktiebolagskommittén), s. 83-88. 
24 Prop. 2000/01:150, s. 71. 
25 Prop. 2004/05:85, s. 315. 
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registreringsavgift. I detta fall menar Sandström att det måste vara fullt 
godtagbart att ansvar för styrelseledamot ändå erkänns då beslutsgrunden 
som sådan inte talar mot registreringens genomförande.26  
 
Sandström pekar på en intressant effekt av att formfel i ansökan inte i sig 
inte är skäl nog att utesluta ansvar för styrelseledamot. BolagsV bör då 
tvingas att godta även mindre formella meddelanden än vad som är brukligt 
för anmälningar. Exempelvis borde ett telefonmeddelande som kan styrkas 
vara nog för att rättsverkan ska uppstå. Inte heller bör alltför stora krav 
ställas på vem som tar kontakt med BolagsV i ett första skede. Jag delar 
Sandströms uppfattning då det inte står i strid med lagens syfte; snarare tvärt 
om. En förutsättning är givetvis att en formenlig anmälan därefter upprättas 
efter rättelse.27 
 
I ett tredje tänkbart scenario avslås registreringen av en styrelseledamot då 
det upptäcks brister i beslutsunderlaget. Stämmans beslut har med andra ord 
inte tillkommit i laga ordning.28 Huvudregeln vid tillämpningen av ABL 
1975 var att styrelsen från och med stämmobeslutet ändå tillerkänns ansvar 
fram tills dess att en ny styrelse väljs eller dom varigenom styrelsens 
sammansättning ogiltigförklaras avkunnas. Huvudregeln ska bestå och 
tillämpas enligt gällande regler från och med anmälan till BolagsV.29 
Sandström betonar att det är problematiskt att dessa oklarheter bedöms 
utifrån en huvudregel. Det blir heller inte mindre problematiskt av att 
huvudregeln utgörs av giltighet. Sandström önskar att lagmotiven gjorts 
klarare på området.30  
 
Dotevall är av åsikten att rättsläget inte nämnvärt ändrats sedan tidigare. 
Styrelseledamots ansvar uppkommer enligt Dotevall genom avtalet mellan 
bolaget och styrelseledamoten (stämmobeslut och ledamots accept); 
anmälan är enbart en ordningsfråga. Skadeståndsanspråk skulle därmed 
kunna göras gällande även om anmälan ej upprättats. Anmälan tjänar enligt 
Dotevall endast som bevis för att avtal föreligger.31 Propositionens innehåll 
gör mig tveksam till Dotevalls resonemang vilket enligt mig på sin höjd får 
en teoretisk betydelse. Mot bakgrund av det anförde ställer jag mig mycket 
tveksam till om det över huvud taget skulle gå att bevisa rättverkans vara 
eller inte vara annat än genom inkommen anmälan. 
 

                                                 
26 Sandström, 2009, s. 179. 
27 Sandström, 2009, s. 177. 
28 Sandström, 2009, s. 179. 
29 Prop. 2004/05:85, s. 315. Se även Åhman, 1997 s. 372 som propositionen hänvisar till. 
30 Sandström, 2009, s. 179 - 180. För en utförligare beskrivning av de rättsprinciper som 
ligger till grund för lagstiftarens motivering hänvisas till samma bok s. 264 ff. 
31 Dotevall, 2008 s. 49 f. 
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2.4 Ansvar vid delegering 

2.4.1 Vad kan delegeras? 
Styrelsen kan med stöd av ABL 8:4, 4 st. delegera uppgifter till andra. Det 
kan ske till ett av styrelsens arbetsutskott, VD eller annan.32 Av lagen 
framgår inte vad som kan delegeras och så är det heller inte ämnat att vara. 
Av förarbetena framgår att möjligheten till delegering måste bedömas i varje 
enskilt fall med utgångspunkt i uppgiftens karaktär och betydelse. En del 
uppgifter tas upp som uppenbart odelegerbara. Dessa är utnämning av VD 
och särskilda firmatecknare samt skyldigheten att löpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation.33 Sandström påpekar att det måste röra sig om 
enstaka förvaltningsområden34 och Åhman anger att det inte får röra sig om 
en uppgift av löpande karaktär eller av allt för stor vikt.35 Dotevall är något 
mer liberal och menar att det inte finns någon egentlig gräns36 för 
möjligheten att delegera uppgifter annat än det tillsynsansvar som av 
lagtextens lydelse ej kan delegeras (mer om detta under 2.4.3).37  
 
Av propositionen framgår heller inte vilka krav på majoritet som krävs för 
en delegering. Lagstiftaren nöjer sig med att ange att enkel majoritet bör 
vara huvudregel men i vissa, viktigare fall bör absolut majoritet vara en 
förutsättning.38 Åhman argumenterar för att delegation kräver samtycke från 
samtliga av styrelsens ledamöter. Som lagstöd anger han ABL 1975 8:9 
(1997 års lydelse)39 där det anges att beslut i en fråga inte får fattas utan att 
alla ledamöter fått delta i ärendets behandling. Åhman lyfter fram att 
deltagande vid beslut om delegation och beslut i sakfrågan är två vitt skilda 
ting. Vid delegation övergår möjligheten att delta i behandlingen till ett 
kontrollansvar. Åhman belyser risken för att styrelseledamöter utsedda av en 
minoritet eller i egenskap av arbetstagarrepresentanter kan frysas ute.40  
 
Personligen tycker jag att Åhmans resonemang får ge vika för de hinder mot 
effektiviteten som ett krav på absolut majoritet medför. Med beaktande av 
vad som anförts i förarbetena och litteraturen i övrigt tror jag inte att 
Åhmans åsikter i större utsträckning skulle vinna gehör i domstol. 
 

                                                 
32 Sandström, 2010 s. 211. 
33 Prop. 2004/05:85 s. 618. 
34 Sandström, 2010 s. 211. 
35 Åhman, 1997 s. 641 f. 
36 Med ”ingen egentlig gräns” undantas givetvis frånsägande av allt ansvar och delegering 
av uppgifter som styrelsen inte är behörig att besluta i. 
37 Dotevall, 2008 s. 128. 
38 Prop. 2004/05:85 s. 618. 
39 Bestämmelsen motsvaras av ABL 8:21. 
40 Åhman, 1997 s. 640. 
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2.4.2 Det organisatoriska ansvaret 
Av ABL 8:4 framgår styrelsens ansvar för bolagets organisation. Det är 
viktigt att en delegering görs effektivt så att skadeståndskrav som en följd 
av brister i detta ansvar inte ska kunna göras gällande.41 Nerep och 
Samuelsson har ställt upp fyra kriterier som kan tjäna som grund vid en 
bedömning av huruvida styrelsen har fullgjort vad som kan krävas av den 
vid en delegering: 

 
1. En delegat ska utses med omsorg och aktsamhet. 
2. Det delegerade området ska preciseras. 
3. Delegaten skall ges tillräckligt med resurser för att kunna utföra 

uppgiften. 
4. Delegaten ska inta en självständig roll inom ramen för uppdraget.42 

 
Dotevall tillägger att skyldigheten att iaktta aktsamhet vid val av delegat 
även innefattar skyldighet att avsätta tillsatt delegat om det i efterhand visar 
sig att denne av någon anledning är olämplig för uppdraget. Det är heller 
inte tillräckligt att enbart precisera uppgiften. Delegaten måste tydligt och 
utförligt informeras om uppdraget.43 
 
Dotevall poängterar att det av ABL 8:7 framgår att arbetsfördelningen ska 
instrueras skriftligen av styrelsen.44 Nerep och Samuelsson vidhåller dock 
att det av lagen inte uppställts något krav på skriftlighet vid delegering.45 
Med beaktande av de krav som ställs på styrelsen enligt ovan kan det många 
gånger vara klokt att så sker, inte minst i bevishänseende. 
 

2.4.3 Tillsynsansvaret 
Styrelsen kan delegera uppgifter men aldrig delegera ansvaret för en 
uppgifts fullbordande. Styrelsen har ett ansvar för att fortlöpande kontrollera 
att den delegerade uppgiften utförs väl.46 Både Dotevall och Åhman skriver 
att tillsynsansvarets omfattning står i förhållande till den delegerade 
uppgiftens komplexitet och betydelse för bolaget.47 Det rör sig dock aldrig 
om ett strikt ansvar utan det görs en bedömning av den individuelle 
ledamotens oaktsamhet.48 
 
Olika ledamöter av styrelsen kan väntas uppfylla olika krav på aktsamhet 
vid tillsyn. Faktorer som påverkar är exempelvis hur länge ledamoten suttit i 

                                                 
41 Dotevall, 2008 s. 127.  
42 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 575.  
43 Dotevall, 2008 s. 128-129. 
44 Dotevall, 2008 s. 129. 
45 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 575. 
46 Prop. 2004/05:85 s. 617 f. Se även exempelvis Dotevall, 2008 s. 128 och Sandström, 
2010 s. 211. 
47 Dotevall, 2008 s. 126, Åhman, 1997 s. 641. 
48 Dotevall, 2008 s. 126. 
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styrelsen och vilken roll denne har. Ordföranden kan väntas vara mer 
aktsam än en suppleant som ej givits möjlighet att ta del av lika mycket 
material eller hunnit förbereda sig tillräckligt. Frånvaro på grund av 
sjukdom kan även det vara en förmildrande omständighet. Något som 
därmed ej påverkar är nivån av ersättning som ledamöterna erhåller. Högre 
ersättning medför ej automatiskt högre grad av väntad aktsamhet och bara 
det faktum att uppdraget utförs vederlagsfritt är ej tillräckligt för att komma 
undan ett tillsynsansvar.49 
 

2.5 Att undgå ansvar 
Som tidigare nämnts svarar styrelseledamöterna individuellt för de beslut 
styrelsen tar. Därför är det viktigt för en ledamot att kunna ta avstånd från 
ett beslut om han eller hon bedömer att det är lagstridigt eller på annat sätt 
kan orsaka skada för bolaget. Det vanligaste sättet är att en ledamot begär att 
det i beslutsprotokollet antecknas att denne reserverar sig mot beslutet i 
fråga. En ledamots rätt till reservation stadgas i ABL 8:24, 3 st. Vid en 
eventuell framtida talan mot styrelsen måste ledamot som anser sig vara fri 
från ansvar bevisa att han eller hon ej agerat försumligt genom att medverka 
till beslutet.50 En reservation fungerar som bevismedel och skapar en 
presumtion för ledamotens påstådda agerande. Saknas en reservation är det 
fritt fram att på annat sätt bevisa oskuld i ansvarsfrågan på samma sätt som 
annan bevisning kan användas för att visa på motsatsen även om reservation 
synes föreligga.51 
 
Det är inte möjligt att undkomma ansvar genom friskrivningar i 
bolagsordningen. Inte heller är det ett starkt argument att hänvisa till 
frånvaro vid beslutstillfället. Att utebli från styrelsemöten eller hålla sig 
dåligt informerad kan snarare ses som försumligt i sig. Särskilt om ledamot 
deltagit vid beredningen av ärendet och i efterhand bidrar till 
verkställigheten av beslutet bör denne anses ansvarig för beslutet även om 
ledamoten inte närvarade vid beslutstillfället; detta inte minst med hänsyn 
till ledamöternas plikt att ej verkställa olagliga beslut såsom stadgats i ABL 
8:42, 2 st. Det samma gäller för ledamot som uteblivit på grund av jäv.52 
 
Det kan föreligga en konflikt mellan styrelseledamots plikt att följa 
majoritetens beslut och plikten att vara aktiv och föra fram sina åsikter. Vid 
särskilt allvarliga brister i ett beslut av betydande karaktär kan det därför 
många gånger vara lämpligt att i stället för reservation lämna sitt 
styrelseuppdrag och omgående lämna meddelande härom till bolagsverket 
(se avsnitt 2.3). Om ledamot i ett sådant fall ändå väljer att inte gå längre än 
att reservera sig kan det krävas ytterligare åtgärder för att undgå ansvar. Är 
ett beslut uppenbart oförenligt med ABL kan en ledamot förväntas att aktivt 

                                                 
49 Dotevall, 2008 s. 130 f. 
50 Dotevall, 2008 s. 85. 
51 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 639. 
52 Dotevall, 2008 s. 85 ff. 
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hindra detta även efter att beslutet fattats. Det sammanfaller med ledamotens 
vårdplikt. Är beslutets lagstridighet mer tveksamt föreligger troligen inget 
sådant krav.  
 
En annan faktor som spelar in i sammanhanget är styrelseledamots 
specialkompetens. Ledamöter förväntas vara extra aktiva och driva hårdare 
motstånd mot beslut och verkställighet av dessa inom dennes 
specialområde. En styrelseledamot tillika affärsjurist borde således ha 
svårigheter att undgå ansvar för ett lagstridigt beslut som han eller hon 
berett och hjälpt till att verkställa trots att en reservation gjorts.53 

                                                 
53 Dotevall, 2008 s. 86 f. 
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3 Lojalitetsplikten 
 

3.1 Bolagsintresset 
Som en måttstock för huruvida styrelsen uppfyllt sin lojalitetsplikt talas det 
ofta om att de ska ha handlat för bolagets bästa eller i linje med bolagets 
intresse. Med bolagets intresse menas aktieägarnas gemensamma intresse. I 
första hand kan det konstateras att det är de nuvarande aktieägarnas intresse 
som omfattas av bolagsintresset. Hänsyn skall ej tas till eventuella framtida 
ägare. Dock kan ägarna ha olika och i vissa fall motstridiga intressen. 
Majoriteten av aktieägarna kan antas i första hand vilja se att värdet på deras 
aktier ökar inför en framtida försäljning. Vissa ägare kan istället föredra 
maximala utdelningar eller att bolaget ska växa så mycket som möjligt. 
Stora aktieägare kan dessutom ha som högsta mål att få så mycket 
inflytande som möjligt.54 Det kan därför uppstå svårigheter med att 
fastställa vad som egentligen är det gemensamma intresset för aktieägarna. I 
propositionen till ABL står det att läsa följande: 
 

Den nya lagens regler skall utgå från att ett aktiebolag drivs i syfte 
att ge vinst till fördelning bland aktieägarna. Men det skall vara 
möjligt att i bolagsordningen föreskriva att bolaget skall ha annat 
syfte.55 

 
Propositionens lydelse kan även utläsas ur ABL 3:3. Aktieägarna skall ses 
som ett uttryck för hela aktieägarkollektivet och gemensamt för dessa antas 
vara att uppbära ekonomisk vinning från bolaget. Inte minst ska detta ses 
som ett skydd för minoritetsinnehavare.56 Detta belyses av ABL 7:43 som 
uppställer ett krav på absolut majoritet av, vid stämman minst nio tiondelar 
representerade, aktierna för att vinstsyftet ska kunna begränsas.  
 
Begreppet vinst kan ha olika betydelser men grundar sig i att skapa 
överskott genom verksamheten.57 Åhman menar att det finns två typer av 
vinst som är relevant för aktieägarna: utdelning och värdestegring. Det 
ligger enligt honom i bolagets intresse att båda dessa maximeras. För att 
styrelsen ska uppfylla sitt krav på lojalitet ska de arbeta för att så sker.58 
Dotevall pekar på en alternativ formulering till bolagets intresse på så sätt 
att intresset knyts till det verksamhetssyfte som framgår av 
bolagsordningen.59 En rimlig definition av bolagsintresset blir då att genom 
framgångsrikt verkställande av bolagets verksamhet, såsom den fastställts i 

                                                 
54 Dotevall, 1989 s. 357 f. 
55 Prop. 2004/05:85 s. 218. 
56 Skog, 2009 s. 238 f.  
57 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 204. 
58 Åhman, 1997 s. 689. 
59 Dotevall, 1989 s. 358 f. 
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bolagsordningen, generera vinst till aktieägarna. Det skulle även stämma väl 
överens med Taxells, må så vara äldre, resonemang då han skriver:  
 

Att en aktivitet utanför den gräns som verksamhetsföremålet anger 
– huru ekonomiskt förmånlig den än må vara – faller utanför 
bolagsintresset, när man håller sig till en rättslig bedömning.60 

 

3.2 Lydnadsplikten 
Styrelsen har, som ovan redogjorts för, en skyldighet att agera för bolagets 
bästa. Som en följd av kompetensfördelningen inom ett aktiebolag har 
styrelsen även en generell lydnadsplikt gentemot bolagsstämman i egenskap 
av högre organ.61 Stämman kan begränsa styrelsens befogenhet och därmed 
styra ramarna för dess arbete på två sätt: Den kan införa direktiv i 
bolagsordningen eller ge enskilda anvisningar.62  
 
Vad gäller anvisningar bör det först konstateras att de för att ha verkan 
måste vara konkreta. Anvisningar av generell och principiell natur kan 
knappast föranleda rättsliga följder.63 För det andra är lagen utformad på så 
sätt att styrelsen har en skyldighet att ej rätta sig efter anvisningar om dessa 
skulle strida mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning (i huvudsak ÅRL64) 
eller bolagsordningen.65 En stämmoanvisning är med andra ord inte en giltig 
ursäkt för ett lag- eller bolagsordningsstridigt styrelsebeslut. Styrelsen kan 
heller inte vända sig till bolagsstämman för att få ett sådant beslut 
godkänt.66 Dotevall poängterar dock att det kan påverka culpabedömningen 
om en välinformerad bolagsstämma stödjer ett beslut som står i strid med 
bolagsordningen. Hänsyn får tas till andelen aktier som stödjer beslutet. 
Dock måste minoritetsskyddet tas i beaktande. Det räcker att tio procent av 
aktierna är eniga för att skadeståndstalan ska kunna väckas. Har dessa 
samtliga röstat emot förslaget att ge anvisning till styrelsen talar det mesta 
för att talan kommer bifallas.67 Är aktieägarna eniga torde SAS-principen68 
väga för att beslutet ej i efterhand kan klandras av ägarna. Dock fungerar 
förbudet att verkställa lagstridiga beslut som ett skydd för borgenärerna och 
kan naturligt nog inte rättfärdigas ens av en enad stämma.69 
 

                                                 
60 Taxell, 1961 s. 16. 
61 Sandström, 2010 s. 210. 
62 Stattin, 2005 s.123. 
63 Stattin, 2005 s. 123. 
64 ABL 1:12a. 
65 ABL 8:42, 2 st. 
66 Andersson m.fl., 2010 s. 8:88. 
67 Dotevall, 1989 s. 182. 
68En definition av SAS-principen ges av Sjöman i artikeln Bolagsordningen, 
aktieägaravtalet och minoriteten, 2008 s. 56. Där anges följande: ”Den s.k. SAS-principen 
innebär att en aktiebolagsrättslig regel som är uppställd endast till skydd för aktieägarna 
kan frångås om samtliga (berörda) aktieägare samtycker.” 
69 Stattin, 2005 s. 126. 
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Det mesta talar för att styrelsen måste ignorera anvisningar som strider mot 
bolagsintresset. Enligt propositionen till ABL 1975 strider ett sådant beslut 
”så gott som alltid” mot generalklausulerna i nuvarande ABL 7:47 och 8:41, 
1st.70 Andersson m.fl. menar att styrelsens skyldighet att ignorera 
anvisningar med ändamål oförenliga med bolagets intresse, oavsett om det 
skulle strida mot generalklausulen eller ej, utgör en allmän princip.71 
 

3.3 Vårdplikten 
Det finns ingen klar definition av styrelsens vårdplikt eller omsorgsplikt. 
Som en del av lojalitetsplikten kan sägas att styrelsen har en plikt att vårda 
bolaget och dess egendom. Det följer av allmänna principer rörande 
sysslomannaansvar snarare än lagstiftning.72 I propositionen till ABL 1975 
tar lagstiftaren upp en allmän vårdplikt.73  
 
I anslutning till vårdplikten är det intressant att ta upp gränserna för 
styrelsens kompetens. Vissa författare har hävdat att det finns en oskriven 
exklusiv stämmokompetens. Det skulle röra sig om särskilt ingripande 
åtgärder som trots att de inte av ABL uttryckligen hänförs stämmans 
exklusiva kompetens ändå bör klassas dit. Det är viktigt att klargöra om det 
finns oskriven exklusiv stämmokompetens eller ej. Skulle det visa sig att 
fenomenet har stöd i lag innebär det svårigheter vid gränsdragningen mellan 
styrelsens behörighet och befogenhet. Stämmans exklusiva kompetens 
ligger utanför styrelsens behörighet och styrelsebeslut på området resulterar 
i ogiltighet.74 Det mesta talar dock för att så inte är fallet. Nerep och 
Samuelsson menar att oskrivna rättssatser eller analogier inte kan föranleda 
ogiltighet. ABL ska ses som en uttömmande katalog av stämmans exklusiva 
kompetens och styrelsens kompetens utläses därur e contrario.75 
 
Åhman ägnar problemet visst utrymme i sin doktorsavhandling. Det finns 
enligt Åhman anledning att ifrågasätta om det verkligen är lämpligt att en 
styrelse har rätten att genomföra åtgärder av särskilt allvarlig karaktär för 
bolaget. Exempel på sådana åtgärder kan vara nedläggning av filial eller del 
av verksamheten som utgör en stor eller annars viktig del av bolaget.76 
 
Dotevall argumenterar för att styrelsen visserligen med bindande verkan kan 
utföra åtgärder av såskilt betydelsefull karaktär men för att inte ha åsidosatt 
vårdplikten bör de inhämta stämmans åsikt innan de genomför åtgärden. 
Undantaget är de fall då styrelsen av någon anledning måste agera 
skyndsamt i ett brådskande ärende där bolaget kan lida skada om styrelsen 

                                                 
70 Prop. 1975:103 s. 382. 
71 Andersson m.fl., 2010 s. 8:87. 
72 Dotevall, 1989 s. 277. 
73 Prop. 1975:103 s. 379. 
74 Se 2.2.1. 
75 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 571. 
76 Åhman, 1997 s. 529 ff. 
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tvingas vänta in en bolagsstämma.77 Viktigt att poängtera är att detta rör en 
tänjning av ramarna för styrelsens befogenhet. Styrelsen får aldrig fatta 
beslut som ankommer på stämman och därmed ligger utanför styrelsens 
behörighet, hur brådskande beslutet än må vara.78 
 

3.4 Jäv 
I de fall då det finns anledning att befara att en styrelseledamot har ett från 
bolagsintresset avvikande personligt intresse får denne inte delta vid 
handläggningen av frågan. Bestämmelserna syftar inte enbart till att 
förhindra att ledamot agerar för egen vinnings skull. Minst lika viktigt är att 
minimera underlag för misstankar om att så kan ha skett.79 Ledamot som 
anmäler sig som jävig har så ryggen fri när denne uteblir från beredningen. 
Detta måste anses ligga i såväl bolagets som den enskilde ledamotens 
intresse. 
 
Lagen stadgar att styrelseledamot inte får delta vid ett ärendes handläggning 
i de fall då styrelsen ska bereda avtal mellan styrelseledamoten och bolaget, 
avtal mellan tredje man och bolaget där styrelseledamoten har ett väsentligt 
intresse som kan stå i strid med bolagets samt avtal mellan bolaget och en 
juridisk person för vilken styrelseledamoten agerar ställföreträdare.80 
 
Begreppet ”avtal” ska tolkas vitt. Även rättegång och annan talan inryms.81 
Med ”väsentligt intresse” avses i första hand de fall då motparten är en 
närstående fysisk eller juridisk person. Det kan även vara så att 
styrelseledamoten utsetts av en majoritetsaktieägare som kontrollerar eller 
annars har intresse i motparten. Sistnämnda situation kan dessutom 
ifrågasättas med stöd i generalklausulen i ABL 8:41. 
 
Det kan många gånger vara vanskligt att förutse vilken slutsats en domstol 
skulle slutit sig till vid en bedömning om jäv föreligger på grund av 
styrelseledamots väsentliga intresse i motparten. Huvudregeln bör dock vara 
att en styrelseledamot redan vid misstanke om jäv avstår från att delta vid 
beredningen.82 Som tidigare anförts bör ledamoten ha i åtanke att 
jävsreglerna delvis syftar till att i möjligaste mån undanröja alla misstankar 
om att denne inte handlar med bolagets bästa för ögonen.  
 
En styrelseledamot som handlar i strid med jävsbestämmelserna agerar 
utanför sin befogenhet men inom sin behörighet83 och avtal är därmed 

                                                 
77 Dotevall, 1989 s. 178 f. 
78 Åhman, 1997 s. 635. 
79 Åhman, 1997 s. 767. 
80 ABL 8:23. 
81 ABL 8:23, 3 st., Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 622. 
82 Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 628 f. 
83 se avsnitt 2.2.1 och 2.2.2. 
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giltiga såvitt tredje man ej är i ond tro. Ingenting hindrar dock att en behörig 
styrelse i efterhand ratihaberar beslutet.84  
 
En fråga som av lagstiftaren anses ligga nära den om jäv är ersättningen till 
styrelseledamöter. I och med den uppenbara konflikten har det i anslutning 
till jävsbestämmelserna inlagts en bestämmelse där det klargörs att 
bolagsstämman, på ett individuellt plan, bestämmer all form av ersättning 
som utgår för arbete i styrelsen. Det innefattar ersättning även för 
exempelvis VD och arbetstagarrepresentant i den mån ersättningen kan 
knytas till just styrelsearbetet. Ersättningen torde som regel utgå kontant 
men även övriga ersättningsmedel och förmåner som utgör en 
värdeöverföring från bolaget till styrelseledamot omfattas av bestämmelsen. 
Dock omfattas ej försäljning av bolagets egendom till marknadspris.85  
 
Att bolagsstämman beslutar om ersättning till styrelsen förefaller ha varit 
praxis redan innan bestämmelsen inträdde.86 Jävssituationen och 
ledamöternas uppenbarliga onda tro resulterar i att styrelsen även utan 
bestämmelsen i ABL 8:23a inte med bindande verkan skulle kunna besluta 
om sin egen ersättning. 
 

3.5 Andra intressen 

3.5.1 Intressentteorin 
Intressentteorin, på engelska the stakeholder theory, tar sin utgångspunkt i 
värdet av att uppnå en balans mellan tillgodoseendet av intressen hos olika 
aktörer som på något sätt har att göra med bolaget. Dessa aktörer benämns 
intressenter. Det är inte alltid så lätt att definiera exakt vad en intressent är, 
eller rättare sagt: vilka som kvalificerar sig som intressenter. Det verkar 
finnas ungefär lika många beskrivningar som det finns författare på 
området.87 Vid ett försök att närma sig en rimlig definition bör läsaren 
beakta att det i någon mån kan argumenteras för att allt och alla påverkas av 
ett visst bolags verksamhet. Den så kallade fjärilseffekten innebär att ett 
vingslag från en fjäril i Rio de Janeiro skulle kunna resultera i en storm 
ovanför Lund.88 Den som tolkar intressentbegreppet med fjärilseffekten som 
utgångspunkt finner snart att intressentteorin i praktiken blir otillämpbar. 
 
Exempel på uppenbara intressenter är ägare, borgenärer, kunder och 
anställda. Även det lokala samhället kan ha ett intresse av exempelvis 
arbetstillfällen och bullernivån. Ytterligare ett exempel, staten, intresserar 
sig kanske främst för skatter. Andra intressenter kan vara svårare att 
                                                 
84 Ibid. s. 620. 
85 ABL 8:23a, prop. 2005/06:186 s. 64 f. 
86 Johansson, 1990 s. 84. Även prop. 2005/06:186 s. 40. 
87 För en utförlig lista av olika författares definitioner av intressentbegreppet se 
Mitchell m.fl., Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the 
Principle of Who and What Really Counts, 1997 s. 860 ff. 
88 http://www.ne.se, Fjärilseffekten. 
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identifiera men det finns likväl ett behov av att snäva in intressentbegreppet 
något. Olika författare har valt olika vägar men en del huvudlinjer kan 
utläsas. För det första väljer de allra flesta att utgå från affärsmässiga 
grunder. Bland dem finns tre huvudleder: 
 

• Intressenter är de som är nödvändiga för bolagets överlevnad. 
 

• En intressent är någon som har tagit en risk gentemot bolaget. 
 

• Det föreligger någon form av avtalsförhållande med ömsesidiga 
förpliktelser mellan en intressent och bolaget. 

 
Några få författare väljer att istället definiera intressenter utifrån ett 
moraliskt perspektiv. Författarna utgår då antingen ifrån att det är det 
moraliska i intresset i sig som är avgörande för om individen eller gruppen 
ska ”förtjäna” att klassificeras som intressent eller väljer att se det som att 
bolaget ska fördela de värden de skapar på så sätt att det täcker upp för den 
skada som uppstår.89  
 
I denna uppsats kommer begreppet intressent ges en relativt bred 
tillämpning. Jag sluter mig till definitionen som givits av Savage, Nix, 
Whitehead och Blair: 
 

Stakeholders include those individuals, groups, and other 
organizations who have an interest in the actions of an 
organization and who have the ability to influence it.90 

 
En intressent ska med andra ord dels ha någon form av krav på bolaget, dels 
ha möjligheter att påverka bolaget. Det är omtvistat om miljön utgör en 
intressent i sig då miljön ej kan sägas ha en egen vilja. Dock kvarstår det 
faktum att i stort sett alla bolag i någon form påverkar miljön och samtidigt 
är beroende av den. En enkel, och med ovan givna definition förenlig, 
lösning på problemet är att låta miljön personifieras av miljöorganisationer. 
Dessa har ett intresse av att bolag minimerar sin negativa miljöpåverkan och 
kan som representanter för miljön påverka bolaget i form av protester och 
mediala påtryckningar.91 Även andra organisationer med engagemang inom 
exempelvis mänskliga rättigheter eller mot vapenindustrin faller inom 
intressentsfären hos vissa bolag. En del bolag kan till och med ha terrorister, 
utpressare och andra kriminella intressenter.92  
 
Målet vid tillämpning av intressentteorin är att skapa en slags harmoni 
mellan de olika intressenterna. Att söka tillfredsställa så många som möjligt 
blir en slags balansgång. Under detta strävande kan en mängd problem 
uppstå. Ett svårt dilemma är att olika intressen kan stå mot varandra. Som 

                                                 
89 Mitchell m.fl., 1997 s. 857. 
90 Savage m.fl., 1991 s. 61. 
91 För en utförligare diskussion om miljön som självständig intressent hänvisas till Phillips, 
Stakeholder Theory and Organizational Ethics, 2003 s. 136. 
92 Jensen, 2001 s. 299.  
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exempel kan aktieägarna och borgenärerna av ekonomiska skäl vilja flytta 
verksamhet utomlands medan arbetstagarna och svenska staten hellre ser att 
arbetstillfällena stannar i Sverige. Frågan blir då till vilken grad och till 
vilket pris olika intressenter ska tillgodoses. I intressentteorins ungdom 
menade framstående teoretiker att alla intressen måste värderas lika och 
bolagens överlevnad är beroende av att de alla tillfredsställs i största möjliga 
mån. Detta är, åtminstone i praktiken, idag ingen realistisk hållning. I 
verkligheten finns det en mer eller mindre uttalad hierarki bland 
intressenterna. Bland de högre aktade finner vi i första hand aktieägarna. 
Andra viktiga intressenter är borgenärer och kunder.93 Mitchell m.fl. har 
ställt upp tre kategorier som hjälper till att förklara vilka intressenter som 
sannolikt beaktas i högre utsträckning än andra:  
 

• Intressentens makt att påverka bolaget. 
 

• Legitimiteten av intressentens förhållande till bolaget. 
 

• Nödvändighetsfaktorn av eller styrkan i intressentens krav på 
bolaget.94 

 
Det är inte nödvändigt att en intressent tillfredsställer samtliga tre faktorer 
för att hamna högt upp i hierarkin men ofta hänger de ihop. Makten att 
påverka bolaget är ofta det som slutligen blir avgörande.95 Nödvändigheten 
av att ett bolag inte släpper ut giftiga ämnen i naturen leder exempelvis till 
att miljöorganisationers makt att skada bolagets goodwill ökar. Borgenärer 
har ett legitimt intresse av att bolaget sköter sina affärer på ett ansvarsfullt 
sätt. Missbrukar bolaget detta förtroende får borgenärer genom att varna 
andra, potentiella, borgenärer makt att påverka bolaget. 
 
Donaldson är en av de uttalade kritikerna till intressentteorin. Han lyfter 
särskilt fram att teorin dels, vilket även framgår av vad som anförts ovan, 
saknar enhetliga kriterier för att värdera vikten av olika intressenters 
intressen, dels varken innefattar eller refererar till någon normativ, 
rättfärdigande grundstomme.96 Enligt min mening är intressentteorin inte 
menad att utgöra, och ska inte heller ses som, en exklusiv norm för 
bolagsstyrning. Däremot kan idén tjäna som hjälpmedel vid utformningen 
av en strategi för bolagets relationer till utomstående aktörer och illustrera 
sambanden mellan och följderna av handlingar gentemot olika intressen i 
samhället. 
 

                                                 
93 Borglund m.fl., 2008 s. 66. 
94 Mitchell m.fl., 1997 s. 854. 
95 Sevenius, 2007 s. 87. 
96 Phillips, 2003 s. 81. I boken citeras ur Donalsson, Thomas, The Ethics of International 
Business, 1989, Oxford University Press, New York. 
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3.5.2 Arbetstagare 
När Henry Ford 1916 förklarade att han avsåg att minska utdelningen för 
aktieägarna till förmån för löneökningar och ej ekonomiskt försvarbara 
utbyggningar, enbart i syfte att gynna arbetstagarna, resulterade det i ett av 
de mest uppmärksammade rättsfallen97 i amerikansk associationsrättslig 
historia. Två minoritetsägare stämde Ford för att ha åsidosatt 
lojalitetsplikten mot bolaget och fick rätt.98 
 
Rättsfallet är naturligtvis på intet sätt bindande för svenskt vidkommande 
men belyser ändå en viktig aspekt av styrelsens lojalitetsplikt. Visst kan det 
finnas utrymme att tillgodose även andra intressen, exempelvis 
arbetstagarnas, men syftet måste i grunden vara att det ska gagna bolaget. 
Generösa ersättningar till anställda kan exempelvis motiveras med att bolag 
på detta sätt kan attrahera och behålla den mest kompetenta arbetskraften. 
Andersson m.fl. understryker att främjande av arbetstagarnas sociala välfärd 
är väl förenligt med verksamhetens syfte så länge det inte går över gränsen 
för vad som ”kan förväntas av en framsynt arbetsgivare”.99 
 
De anställdas villkor faller till största delen utanför ABL vilket också synes 
vara meningen från lagstiftarens sida.100 Det enda undantaget är 
styrelserepresentation för de anställda.101 I bolag med minst 25 anställda har 
arbetstagarna rätt till två styrelseposter. I bolag med minst 1000 anställda 
uppgår deras lagfästa representanter till tre. Antalet 
arbetstagarrepresentanter får dock aldrig utgöra fler än de övriga 
styrelseledamöterna.102 
 
Viktigt att poängtera är att arbetstagarrepresentanter har samma ansvar och 
uppgifter som de övriga ledamöterna. De ska alltså inte primärt verka för 
arbetstagarnas intressen utan för bolagets. Likväl innehar de ett 
förtroendeuppdrag gentemot sitt fackförbund varmed det är uppenbart att 
det kan uppstå intressekonflikter. Dessa belyses genom särskilda jävsregler 
för arbetstagarrepresentanter. De får ej deltaga vid handläggningen av 
ärenden som berör kollektivavtal, stridsåtgärder eller där det i övrigt kan 
antas att fackförbundet har ett väsentligt intresse som kan strida mot 
bolagets.103  
 
Arbetstagarrepresentanterna utses av den arbetstagarorganisation med vilken 
bolaget bundit sig genom kollektivavtal.104 Ett villkor för 
styrelserepresentanter för de anställda är just att det finns ett bindande 

                                                 
97 Dodge v. Ford Motor Co.170 NW 668 (Mich. 1919). 
98 Henderson, M. Todd, Everything Old Is New Again: Lessons from Dodge v. Ford Motor 
Company, 2007 s. 1 f., Bergström & Samuelsson s. 97 f. 
99 Andersson m.fl. s. 8:86. 
100 Prop. 2004/05:85 s. 219 f. 
101 ABL 8:2. 
102 LSP 4 §. 
103 LSP 14 §, Dotevall, 1989 s. 366, Nerep & Samuelsson, Del 1, 2009 s. 620. 
104 LSP 6, 7 §§. 
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kollektivavtal.105 I Sverige är en viktig faktor vid resonemang kring 
styrelsens plikt att tillvarata arbetstagarnas intressen just fackförbunden. 
Sedan Saltsjöbadsavtalet undertecknades av SAF (idag Svenskt Näringsliv) 
och LO 1938 har den så kallade saltsjöbadsandan präglat samförståndet 
mellan näringslivet och arbetstagarna.106 Arbetstagarnas makt att påverka 
bolag genom exempelvis stridsåtgärder har växt allteftersom de organiserat 
sig i fackförbund och resulterat i att vi i Sverige idag, vid en jämförelse med 
många andra länder, har en, ur en arbetstagares perspektiv, generös 
arbetsrättslagstiftning i form av främst LAS och MBL. Arbetstagarna är en 
intressentgrupp som bolaget tvingas ta stor hänsyn till men inte desto 
mindre ligger styrelsens lojalitet mot aktieägarnas vinstintresse.  
 

3.5.3 Borgenärer 
Borgenärerna är en intressentgrupp som det är oerhört viktigt för bolag att 
hålla sig väl med. De har, enligt fört resonemang i avsnitt 3.5.1 ett legitimt 
intresse i bolaget som en följd av innestående fordringar och att missbruka 
krediterna kan leda till svårigheter för bolaget att attrahera nya borgenärer. 
På det sättet har borgenärerna viss makt över bolaget.  
 
Villkoren för att borgenärer ska vara villiga att ge kredit med rimliga villkor 
kan ses ur två perspektiv. I det vida perspektivet måste borgenärerna ha ett 
förtroende för marknaden och dess regleringar, i huvudsak ABL. Det är 
knappast förvånande att det har visats att det finns ett samband mellan 
villigheten hos kreditgivare att bevilja lån och regler för borgenärsskydd.107 
I ett snävare perspektiv måste borgenärerna ha förtroende för det 
individuella bolaget och hur det sköts. Här kommer styrelsens arbete in i 
bilden.  
 

3.5.3.1 Intressekonflikter mellan borgenärer och 
aktieägare 

Det kan många gånger vara svårt för styrelsen att tillfredsställa både 
aktieägarna och borgenärerna. De har ofta olika intressen som ibland blir 
direkt motstående. Huvudkonflikten utgörs av att aktieägarna vill maximera 
bolagets vinst för att kunna tillgodoräkna sig utdelning och aktierna stiga i 
värde. Borgenärerna å sin sida vill att bolaget minimerar sitt risktagande för 
att säkerställa att fordringarna kan betalas tillbaka.108 I det följande redogörs 
för ett par exempel då dessa intressen kolliderar. 
 
En av de huvudsakliga faktorerna som bidrar till intressekonflikter är att 
aktieägarna ej är personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. De riskerar 
endast att förlora de pengar de investerat i utbyte mot aktier. I samband med 
att bolag upptar stora lån kan det uppstå problem. Då bolaget tillförskaffas 
                                                 
105 Skog, 2009 s. 197 f. 
106 http://www.ne.se, Saltsjöbadsavtalet. 
107 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 177. 
108 Dotevall, 1989 s. 361. 
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kapital från långivare har det visat sig att aktieägarna är villiga att välja en 
mer riskbenägen strategi än annars. Det förklaras enklast med att deras 
insats ej ökar medan den potentiella vinsten gör det. Aktieägarna inser helt 
enkelt att det är mer lukrativt att chansa när det är andras pengar de spelar 
med. Den ökade riskbenägenheten leder till större osäkerhet bland 
borgenärernas fordringar med följden att dess värden minskar. Aktiekursen 
å andra sidan kan väntas stiga då den potentiella vinsten kan bli hög i 
förhållande till insatsen. Bergström och Samuelsson kallar problemet 
överinvesteringsproblemet.109 Sambandet mellan ökad riskbenägenhet som 
ett resultat av högre skuldsättning har tidigare utretts av bl.a. Jensen och 
Meckling.110 
 
Ett annat problem kan vara att aktieägare vanligen är villiga att driva vidare 
bolag trots att de verkar vara dömda till att gå under. Borgenärerna å sin sida 
är rimligtvis mer intresserade av att likvidera bolaget för att rädda det som 
räddas kan. För aktieägarna spelar det ingen roll om bolaget likvideras och 
medlen betalas ut till borgenärerna eller om bolaget körs i botten. Det 
naturliga är därför att de är villiga att chansa på att bolaget mot alla odds 
vänder riktning. Bergström och Samuelsson kallar fenomenet 
likvidationsproblemet.111  
 
En tredje intressekonflikt kan uppstå då aktieägarna i ett skuldtyngt bolag ej 
är villiga att investera ytterligare i bolaget även då ett projekt som ligger till 
grund för tillskottet sannolikt skulle bereda bolaget vinst. Aktieägarna kan i 
det läget resonera som så att vinsten i första hand skulle gynna borgenärerna 
i form av återbetalningar och att detta skulle ske på aktieägarnas risk och 
bekostnad. Att värden på detta sätt kan gå förlorade benämner Bergström 
och Samuelsson som underinvesteringsproblemet.112  
 
Risken för att aktieägare hellre satsar på kortsiktiga projekt som genererar 
snabba kassaflöden än mer lönsamma, långsiktiga projekt benämner 
Bergström och Samuelsson kortsiktighetsproblemet. Det kan inte utan 
vidare sägas att aktieägare generellt sett är ute efter snabba vinster men i de 
fall då bolaget är kraftigt belånat kan det motiveras av att aktieägarna snabbt 
vill lösa ut lån innan de förfaller och de efterställda lånen för med sig 
merkostnader i form av exempelvis högre räntekostnader. Liksom med 
underinvesteringsproblemet går värden till spillo.113 
 
En sista intressekonflikt utgörs av de fall då ett bolag upptar ytterligare lån 
med samma eller högre prioritet än de ursprungliga. Värdet av de tidigare 
fordringarna minskar då sannolikt om inga nya säkerheter uppställs.114 
Enligt tidigare fört resonemang kan detta dessutom leda till ökad 

                                                 
109 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 179 ff. 
110 Jensen & Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure, 1976, särskilt s. 334 ff. 
111 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 180. 
112 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 183 ff. 
113 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 180. 
114 Bergström & Samuelsson, 2009 s. 181. 
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riskbenägenhet från aktieägarnas sida, vilket i sin tur kan leda till ytterligare 
försvagning av fordringarnas värde. 
 

3.5.3.2 Borgenärskyddsreglerna  
För att tillse att det finns ett generellt förtroende från borgenärernas sida 
gentemot marknaden och aktiebolag i allmänhet innehåller ABL en mängd 
regler som ofta benämns borgenärsskyddsreglerna. De syftar till att säkra att 
bolagens kapital ej otillbörligen lämnar bolagen och urvattnar värdet i 
borgenärernas fordringar. Aktieägare utan kunskap i dessa regler eller som 
av ekonomiska skäl önskar ignorera dem kan ställa styrelsen på prov. Det är 
viktigt att styrelsen känner till och beaktar reglerna även då syftet med 
reglerna kan tyckas stå i strid med aktieägarnas intressen. Vid försummelse 
kan styrelsen ådömas skadestånd och i vissa fall straffrättsliga sanktioner. 
Reglerna återges i det följande översiktligt. 
 
För det första finns ett generellt förbud mot värdeöverföringar som innebär 
att det efter överföringen saknas full täckning för bolagets bundna egna 
kapital.115 En värdeöverföring innebär en, från bolagets sida, överföring av 
förmögenhet utan att motsvarande prestation eller ekonomiskt värde erhålls 
i retur.116 Tillåtna värdeöverföringar anges i ABL 17:2. Den vanligaste 
formen av värdeöverföring torde vara vinstutdelning. 
 
Andra regler som syftar till att bevara kapital i bolaget är förbudet mot 
förvärv av egna aktier i onoterade bolag. Sådana förvärv är ogiltiga.117 ABL 
innehåller även låneförbudsregler. Genom dem hindras bolag från att låna ut 
pengar till aktieägare eller företagsledning inkluderat deras bolag eller 
närstående med ett fåtal undantag såsom att lånet ges till en rörelse på strikt 
affärsmässiga grunder.118 Ett förbud finns även för bolaget att bevilja lån för 
förvärv av aktier i bolaget.119 Åsidosättande av låneförbudsreglerna ses av 
lagstiftaren som extra allvarligt och förutom ogiltighet är de 
straffsanktionerade. Styrelseledamot som godkänner ett lån i strid mot 
reglerna riskerar förutom skadestånd böter eller fängelse i upp till ett år.120 
 
De kanske starkaste reglerna till skydd för borgenärernas intressen är 
reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist. De kommer ursprungligen 
från EU-rätten121 och återfinns i ABL:s 25 kapitel, 13-20 §§. Det åligger 
styrelsen att, då det finns skäl att anta att bolagets kapital understiger hälften 
av det registrerade aktiekapitalet eller medel saknas för betalning av 
utmätningsfordran, genast upprätta en kontrollbalansräkning vilken ska 
granskas av en revisor.122 Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets 
                                                 
115 ABL 17:3. 
116 Sandström, 2010 s. 290. 
117 ABL 19:4-5. 
118 ABL 21:1-2. 
119 ABL 21:5. 
120 ABL 21:11, 30:1 p. 4. 
121 Andra bolagsdirektivet, 77/91/EEG, artikel 17. Artikeln omfattar dock, till skillnad från 
de svenska reglerna, enbart publika bolag. 
122 ABL 25:13. 
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egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska 
styrelsen snarast möjligt kalla till en första kontrollstämma där aktieägarna 
ska pröva frågan om bolaget ska ansöka om likvidation.123 Bolaget har 
möjlighet att utnyttja en rådrumsfrist på åtta månader från den första 
kontrollstämman. Väljer stämman att göra det måste en ny 
kontrollbalansräkning upprättas och redovisas vid en andra kontrollstämma. 
Om kontrollbalansräkningen denna gång visar att det egna kapitalet 
understiger det registrerade aktiekapitalet (och alltså inte hälften såsom vid 
den första kontrollbalansräkningen) svarar styrelsen för att ansökan om 
likvidation delges allmän domstol.124 
 
Det ska inte göras någon djupare analys av rekvisiten i reglerna för 
tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Dock ska det nämnas att reglerna 
ålägger styrelsen att agera. Passivitet kan med andra ord utgöra grund för 
skadestånd. Det är inte en förutsättning att bolaget har en faktisk 
kapitalbrist. Ett mot bolaget misslyckat utmätningsförsök som ej resulterat i 
indrivning kan vara skäl att upprätta en kontrollbalansräkning. Det kan 
mycket väl vara så att bolaget har stora övervärden och någon reell 
kapitalbrist ej föreligger. Det undanröjer emellertid inte styrelsens plikt att 
upprätta en kontrollbalansräkning. Det åligger även styrelsen att tillse att 
erforderlig information som krävs för att bedöma det ekonomiska läget 
kommer dem till handa. Även yttre faktorer som en styrelseledamot kan 
väntas känna till och som påverkar bolaget (exempelvis naturkatastrofer, 
terrordåd etc.) spelar in vid en bedömning huruvida det kunde antas att 
kapitalbrist förelåg.125  
 
Med farhågor om kapitalbrist följer ett ökat tryck på styrelsen. Att de ska 
agera genast innebär inget mindre än att kontrollbalansräkningen måste ges 
högsta prioritet och upprättas snarast möjligt.126 Det ligger nära till hands att 
styrelseordföranden väntas ta initiativ till att upprätta 
kontrollbalansräkningen. Vid försummelse från denne att så göra åligger det 
övriga ledamöter att väcka frågan för att inte riskera att ha förfarit culpöst. 
Kompetensen hos ledamöterna kan spela in. Det kan exempelvis tänkas att 
ledamöter med juridiska kunskaper väntas reagera tidigare än andra.127 I den 
mån styrelseledamöterna brustit i förfarandet svarar de solidariskt för de av 
bolagets förpliktelser som uppkommit under tiden underlåtenheten varat 
med mindre än att ledamot kan visa att han eller hon ej varit försumlig.128 
 

3.5.3.3 Föremålen för styrelsens lojalitet 
Som tidigare nämnts ligger det knappast i ett bolags intresse att ha 
missnöjda borgenärer. Hög kreditvärdighet är många gånger viktigt för 
bolag. Att styrelsen håller sig väl med borgenärer kan därför till viss del 

                                                 
123 ABL 25:15. 
124 ABL 25:16-17, Nerep & Samuelsson, Del 3, 2009 s. 192. 
125 Nerep & Samuelsson, Del 3, 2009 s. 193 ff. 
126 Nerep & Samuelsson, Del 3, 2009 s. 199. 
127 Nerep & Samuelsson, Del 3, 2009 s. 200 f. 
128 ABL 25:18. 
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sägas utgöra en del av bolagsintresset. Som tidigare redovisats kan 
situationer uppstå då aktieägarnas och borgenärernas intressen kolliderar. 
Enligt min mening måste då styrelsen i stort sett alltid agera utifrån vad som 
bäst gynnar ägarna. Det följer sig naturligt av den generella lojalitetsplikt 
mot bolagsintresset som diskuterats ovan.  
 
Det måste kunna uppställas krav på att borgenärer utvärderar ett bolag och 
noga överväger om det är lämpligt att låna ut pengar och hur mycket. Både 
överinvesteringsproblemet och underinvesteringsproblemet grundar sig i att 
det lånade kapitalet är för stort i förhållande till bolagets eget kapital. 
Borgenärerna måste göra en avvägning mellan dessa två. För att göra det 
mycket tydligt förklarar Jensen och Meckling att ingen långivare skulle vara 
beredd att låna ut 100 miljoner dollar till ett bolag där ägarna totalt gått in 
med 10 000 dollar.129 Incitamentet för ägarna att väsentligt öka risken för 
verksamheten vore allt för hög. Styrelsen skulle vara skyldig att agera för 
ägarnas bästa till nackdel för borgenärerna. 
 
Korsiktighetsproblemet har även det samband med förhållandet mellan 
lånade pengar och bolagets egna kapital. För att minimera detta problem bör 
borgenärer även förvissa sig om vilka projekt som pengarna är ämnade att 
finansiera. På längre sikt är det dock svårare att påverka bolagets riktning. 
För att undvika att lånen urvattnas av ännu fler lån från framtida borgenärer 
är det alltid klokt att från borgenärens sida kräva någon form av säkerhet 
exempelvis i form av pant.  
 
ABL inkluderar, som tidigare redogjorts för, en del regler för att förhindra 
att kapital lämnar bolaget. När det gäller de rent affärsmässiga och 
strategiska bitarna av låneavtal är det dock upp till aktörerna att bedöma 
möjligheterna till goda affärer och förhandla därefter. I detta hänseende 
måste styrelsen givetvis ta bolagets parti. Dock ska det understrykas att 
bolagets långsiktiga välstånd och framtida vinster på många sätt är beroende 
av att borgenärer inte känner sig utnyttjade och vilseledda. Med det sagt 
menar jag att det kan sägas ligga i bolagets intresse och därmed utgöra en 
plikt för styrelsen sköta förhandlingarna på ett hederligt sätt utifrån god 
affärssed. På så sätt uppstår en balans mellan intressena hos ägare och 
borgenärer. 
 
Reglerna om tvångslikvidering vid kapitalbrist utgör ett viktigt undantag för 
styrelsens generella lojalitetsplikt mot bolaget. De skyddar två viktiga 
intressen hos borgenärerna. Lindskog benämner dessa avvecklingsintresset 
och varningsintresset. Avvecklingsintresset hänger ihop med 
likvidationsproblemet. Reglerna möjliggör för borgenärer att rädda de 
värden som räddas kan. Varningsintresset, som enligt Lindskog är det som 
tydligast satt sin prägel på lagstiftningen, utgörs av potentiella borgenärers 
intresse av att bli varnade för bolag som riskerar att hamna på obestånd.130 
Detta tillgodoses genom att styrelsen vid en uppmärksammad eventuell 
kapitalbrist och tvingas agera. Även befintliga borgenärer är många gånger 
                                                 
129 Jensen & Meckling, 1976 s. 334. 
130 Lindskog, 1995 s. 209 f. 
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potentiella borgenärer. Det kan röra sig om avtal som löper ut och förnyas, 
nya leveranser etc.131 
 
Även om huvudsyftet med reglerna är att skydda borgenärernas intressen 
bör det ligga i aktieägarnas intresse att i så god tid som möjligt känna till 
bolagets krassliga ekonomiska situation. De har då trots allt åtta månader på 
sig att försöka rädda bolaget.132 Lindskog betecknar detta 
rådrumsintresset.133 
 
Dotevall menar att styrelsen i de fall då kapitalbrist föreligger, särskilt under 
åttamånadersfristen, sannolikt har en plikt att i första hand beakta 
borgenärernas intressen. Styrelsen ska med andra ord i första hand så långt 
möjligt rädda kvarstående kapital. Lojaliteten mot ägarnas intressen kommer 
då först i andra hand.134  
 
 
 

                                                 
131 Nerep & Samuelsson, Del 3, 2009 s. 191. 
132 Nerep & Samuelsson, Del 3, 2009 s. 188. 
133 Lindskog, 1995 s. 209. 
134 Dotevall, 1989 s. 360 ff. Även Dotevall, 2008 s. 145 (mindre utförligt). 
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4 Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

4.1 Allmänt om CSR 
Corporate Social Responsibility, eller CSR, används som en term för 
företags ansvar för samhällsnyttiga handlingar. Handlingarna har som regel 
någon form av koppling till bolagets verksamhet. En kemikaliefabrik visar 
exempel på samhällsansvar då de avsätter extra resurser till kontroller och 
åtgärder för att säkerställa att miljöfarligt avfall ej hamnar i närmiljön eller 
dumpas annorstädes. En tillverkningsindustri med fabriker i tredje världen 
kan tillämpa CSR genom att tillförsäkra att de anställda har skäliga 
arbetsvillkor. Även åtgärder som syftar till att främja jämställdhet och 
mångfald på arbetsplatsen, tillse att tillverkade produkter är säkra att 
använda samt minimera klimatpåverkan ryms inom ramen för CSR.135 
 

4.2 Utvecklingen av CSR 
Även om begreppet myntades av Archie B. Carroll redan år 1979136 är 
fenomenet som sådant betydligt äldre. I den tyska AktG från 1937 stod det 
att läsa att styrelsen skulle arbeta inte bara för bolagets väl utan också för 
den gemensamma nyttan för folket och riket. Paragrafen togs dock senare 
bort då den ansågs anspela allt för tydligt på det nationalsocialistiska 
Tyskland.137 
 
I Sverige kunde liknande tongångar utläsas ur motiven till ABL 1944. 
Lagstiftaren menade då att företagen hade en viktig funktion i 
folkförsörjningens tjänst.138 Sedan gammalt hade storföretagen också tagit 
på sig stora delar av den sociala välfärden bland de anställda på bruksorten. 
Under andra halvan av 1900-talet kom detta att ändras. I takt med 
utvecklingen av ”den svenska modellen” ökade skattetrycket på bolagen och 
staten fick tillräckligt med resurser för att kunna ta över ansvaret för folkets 
välfärd. De svenska bolagen levde helt enkelt upp till sitt samhällsansvar 
genom att betala skatt. Detta står i direkt kontrast till framför allt USA där 
CSR som koncept uppstod. USA har en starkt liberal och kapitalistisk 
tradition där också välgörenhet sedan länge har förväntats av såväl bolag 
som förmögna privatpersoner. Det kan till och med hävdas att donationer till 
exempelvis infrastruktur, sjukhus och skolor är något av en statussymbol 

                                                 
135 Borglund m.fl., 2008 s. 63, Mallin, 2010 s. 146 f. 
136 Mallin, 2010 s. 146. 
137 Dotevall, 1989 s. 371 f. I AktG 1937, 70§ står följande: Der Vorstand hat unter eigener 
Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Betriebs und seiner 
Gesellschaft und der gemeine Nutzen von Volk und Reich es fordern. 
138 Dotevall, 1989 s. 353. 
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som visar att bolaget eller privatpersonen är framgångsrik. I Sverige har det 
tagits för självklart att dessa finansieringar görs av staten.139 
 
Den ökade liberalismen som kunnat skönjas i Sverige sedan 1980-talet har 
dock åter satt företagens samhällsansvar i fokus.140 De senaste tio åren har 
CSR blivit verkligt högaktuellt. Den så kallade It-bubblan skapade en stor 
förtroendekris för företag i allmänhet. Den kortsiktiga, 
aktievärdesmaximerande attityd, på engelska shareholder value, som 
präglade många av de företag som växte under perioden gick från att 
representera framgång till girighet.141 Det är därför helt naturligt att företag 
numera generellt sett vill profilera sig som långsiktigt tänkande och 
ansvarstagande.142  
 

4.3 CSR och intressentteorin 
CSR och intressentteorin ligger mycket nära varandra. Särskilt för dem som 
rangordnar intressenter efter det etiska i deras intressen blir CSR ett verktyg 
att omsätta teorin i praktik. Jag har emellertid uppmärksammat en relevant 
skillnad mellan intressentteorin och CSR. Målet med intressentteorin är att i 
första hand rangordna och se till och vart och ett av de olika intressenternas 
intresseområde utifrån intressenternas önskan och krav. CSR syftar snarare 
till att arbeta för att tillgodose specifika intressen utifrån samhällets 
generella etiska föreställningar och krav utan att för den sakens skull arbeta 
med att identifiera intressenterna. En restaurang kanske med utgångspunkt i 
intressentteorin finner det nödvändigt och till och med försvarbart att till 
viss del tillgodose intressen från den organiserade brottsligheten. Ur ett 
CSR-perspektiv kan det aldrig vara godtagbart.  
 

4.4 Incitament för bolag att tillämpa CSR 
Lagstiftaren har valt att hålla CSR utanför det aktiebolagsrättsliga området. 
Detta framgår av förarbetena till ABL.143 Det finns visserligen konkreta 
lagbestämmelser inom exempelvis miljö- och arbetsrätt som tvingar företag 
till ett visst mått av socialt ansvarstagande. Det är ändå intressant att 
undersöka vad för andra incitament som kan finnas för aktiebolag att i sin 
verksamhet ta ett större socialt ansvar; särskilt då CSR är i regel förknippat 
med, åtminstone kortsiktiga, kostnader.  
 

                                                 
139 Borglund m.fl., 2008 s. 137 f. 
140 Borglund m.fl., 2008 s. 16, 39 ff. 
141 Borglund m.fl., 2008 s. 17 ff. 
142 Sandström, 2010 s. 263 f. 
143 Prop. 2004/05:85 s. 219 f. 
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4.4.1 Medvetna investerare 
Utvecklingen av CSR kan ses i ljuset av ett annat begrepp: Socially 
Responsible Investment (SRI). SRI innebär en medvetenhet hos investerare 
och en ovilja att investera i bolag vars företagsetik de inte ställer sig bakom. 
Investerare som tillämpar SRI fokuserar i regel på etiska, sociala och 
miljörelaterade frågor. Dessa ställs mot de finansiella aspekterna. SRI har 
ökat markant de senaste 20 åren, inte minst i Sverige. En förklaring är att 
SRI ofta återfinns inom fondvärlden som även den ökat kraftigt under 
samma period. I december 2010 stod svenska investeringsfonder för 20 
procent av det svenska ägandet i svenska, noterade bolag. 1990 var 
motsvarande siffra nio procent och 1983 fem procent. Hushållens andel har 
samtidigt minskat från 30 procent (1983) till 21 procent (2010).144 
 
Det ökande intresset för SRI märks tydligt i Storbritannien där etiska fonder 
har gått från att omfatta strax över 300 miljoner GBP år 1991 till nästan 
10 miljarder GBP vid utgången av 2009.145 Det går också att fastställa en 
generell ökning i Kontinentaleuropa.146 I Sverige syns trenden tydligt då 
utbudet av etiska fonder idag uppgår till ett hundratal mot en handfull för tio 
år sedan.147 Investerare kan säkert fråga sig om det går att urskilja någon 
skillnad i intäkter mellan att investera etiskt och inte. Det går inte att ge 
något rakt svar på frågan. OECD hävdar att etiska fonder ger större värde på 
sikt men de flesta undersökningar kommer inte fram till varken eller.148 Inte 
heller bland de svenska etiska fonderna går det att dra några klara slutsatser. 
Efter en hastig blick på pensionsmyndighetens hemsida framgår det att, av 
de fonder som erhåller åtminstone betyg fyra av fem av Wassum, är 
14 procent etiska fonder. Det kan ställas mot att 12 procent av det totala 
antalet fonder har etisk märkning.149 Naturligtvis kan inga klara slutsatser 
dras av enbart detta underlag men det kan möjligen ses som en indikation.  
 
Det finns en mängd organisationer som satt upp riktlinjer för god 
företagsetik inom olika områden. Exempel på några av de mer tongivande är 
CERES, UN Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. För att underlätta för investerare att identifiera bolag med god etik 
finns hemsidor där olika CSR-företag listas och utvärderas efter ekonomiska 
framgångar såväl som allmännyttiga insatser. De mest kända är FTSE4Good 
och Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI).150 Sedan november 2010 
tillhandahåller DJSI särskilda listor för den nordiska marknaden, 

                                                 
144 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____17770.aspx. 
145 http://www.eiris.org/news/statistics.html. 
146 Mallin, 2010 s. 143 f. 
147 http://www.fairtradecenter.se/print/321.  
Se även http://www.pensionsmyndigheten.se/SokFonder.html. I skrivande stund 
(1 mars 2011) erbjuder pensionsmyndigheten 94 fonder med miljö-/etisk märkning. Det 
motsvarar 12 procent av det totala utbudet av fonder. 
148 Mallin, 2010 s.147 f. 
149 http://www.pensionsmyndigheten.se/SokFonder.html. 
150 Mallin, 2010 s. 144 ff. 
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DJSI Nordic.151 Det har därmed blivit betydligt lättare för svenska 
investerare att få en bild av CSR hos svenska bolag. 
 
Mot bakgrund i det anförda finns det anledning för svenska aktiebolag att se 
över i vilken mån de lever upp till de etiska krav som kan ställas av 
investerare för att säkra framtida kapital.  
 

4.4.2 Förväntningar bland allmänheten 
Föregående kapitel redogjorde för investerares ökade intresse av att 
investera i företag med hållbara etiska och samhällsfrämjande riktlinjer. 
Därtill kommer en minst lika viktig grupp – allmänheten. Bolagets 
produkter eller tjänster kan så gott som alltid härledas ner till den enskilda 
konsumenten. Undantag skulle kunna vara exempelvis delar av 
vapenindustrin givet att vapnen ej är avsedda för privatpersoner. I stort sett 
alla bolag är därför beroende av att det finns någon form av förtroende från 
konsumenternas sida och för att skapa förtroende arbetar bolag på sin 
goodwill. Även om ett bolag inte riktar sig mot konsumenter kan ett dåligt 
anseende drabba det bolag som i slutändan gör det. Om en textiltillverkare 
som förser en skjorttillverkare som i sin tur förser detaljhandeln visar sig 
brista i sin etiska hållning kan detta leda till en bojkott från konsumenter 
som i slutändan kan resultera i att textiltillverkaren försvinner ut från 
handelskedjan. Exemplet belyser även vikten av att noga välja vilka 
leverantörer ett bolag bestämmer sig för att samarbeta med. 
 
Av stor vikt för konsumenters möjligheter att ta ställning till vilka företags 
produkter de ska köpa spelar media. Grävande journalister radar upp 
skandal på skandal och åsamkar stor skada för de företag som tas på sängen. 
När ”drevet” väl går är det svårt att stoppa och måhända får företag ibland 
sota för mer än vad de kanske förtjänar. Vi lever dessutom i ett samhälle 
med oändlig tillgång till information. Det är idag mycket lätt att via internet 
söka upp information och omdömen av företag. Inte minst måste ett nytt 
fenomen – Wikileaks – nämnas. Aldrig tidigare har så stora mängder hemlig 
information spridits så snabbt och brett som vi sett prov på bara det senaste 
året. Företagens möjligheter att gömma skelett i garderoben förefaller 
minska för varje dag som går. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är det 
allmänt känt att det krävs stora resurser för att bygga upp ett en goodwill 
men det krävs långt mindre för att rasera hela bygget. Detta ställer en stor 
press på bolag att se över sina ageranden och metoder. 
 

4.4.3 Politiskt tryck 
Det bör nämnas att det, utöver pressen från investerare och allmänhet, finns 
ett politiskt tryck på att bolag tar ett socialt ansvar. I propositionen till ABL 
står det visserligen, som nämnts ovan, klart och tydligt att CSR faller 

                                                 
151 http://www.sustainability-index.com/07_htmle/indexes/djsi_nordic_keyfacts.html. 
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utanför det aktiebolagsrättsliga området men likväl befäster propositionen 
vikten av CSR.152 På europarättslig nivå upprättade EU-kommissionen år 
2001 en grönbok153 om just CSR. Utvecklingen inom EU och därmed även 
Sverige har gått mot självreglering. Grönboken fungerar därför idag som en 
slags guide för marknaden. I Sverige har detta delvis resulterat i en 
bestämmelse i Svensk kod för bolagsstyrning (3.1). Där stadgas att styrelsen 
ansvarar för att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets 
uppträdande.  
 

4.5 Problem med CSR 
Vid tillämpning av intressentteorin uppkommer frågetecken om vilka 
intressenter som ska tas i beaktande. Bedömningen görs som tidigare 
redovisats huvudsakligen utifrån relationen mellan intressenten och bolaget. 
Vid utövande av CSR är det snarare en fråga om att i första läget identifiera 
”rätt etik” och i andra läget bedöma vilken nivå av insatser som är lämplig. 
 
Det verkar finnas vissa fundamentala etiska ramar som företag förväntas 
hålla sig inom. Enligt OECD utgör exempelvis korruption, utnyttjande av 
barnarbete och stödjande av förtryckarregimer grava etiska brott. UN Global 
Compact har upprättat en lista med tio punkter som ett ansvarsfullt företag 
förväntas följa.154 Punkterna täcker mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
miljön och anti-korruption. De bolag som uppdagas med att bryta mot dessa 
grundläggande etiska hållningar riskerar att skrämma bort investerare och 
ådra sig stor medial uppmärksamhet med förlorat goodwill som följd.155  
 
Vid mindre grova etiska övertramp kan liksom tidigare redogjorts 
beträffande intressentteorin etiska och samhällsnyttiga hållningar från olika 
intressenter mycket väl stå i konflikt med varandra. Många gånger kan det 
vara mycket svårt att väga olika intressen och kritiker till CSR har gett 
uttryck för att bedömningarna kräver för stora resurser.156  
 
Då ett allmännyttigt intresse ska beaktas är det även svårt att bestämma till 
vilken grad så ska ske. Bolaget kan ha en uppfattning om vad som är etiskt 
rimligt, intressenterna en annan. Svensk lag kan säga en tredje sak medan 
internationella traktat eller rekommendationer från internationella 
organisationer förespråkar en fjärde hållning. Vem är egentligen behörig att 
utse de normer som är rimliga för företag att leva upp till? Svaret måste bli 
att det beror på vilken situation det handlar om. I de fall svensk lag reglerar 
ett område utgör detta naturligtvis ett minimikrav. Beträffande exempelvis 
fabriker i utlandet är det svårare. Det verkar inte vara många i Sverige som 
kräver att arbetare i exempelvis Kina ska ha exakt samma villkor som 
                                                 
152 Prop. 2004/05:85 s. 219 f. 
153 Grönbok - Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar, 
KOM/2001/0366. 
154 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 
155 Mallin, 2010 s. 138. 
156 Borglund m.fl., 2009 s.79.  
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arbetare har här. Bolag väntas snarare se till att Kinesiska arbetare har 
humana villkor, dvs. att de exempelvis över huvud taget får lön och ej 
utsättas för hälsofaror.157 Då bolag diskuterar anställningsvillkor för svenska 
arbetare tenderar diskussionen att handla om, i sammanhanget, något mer 
triviala omständigheter. I utlandet skulle exempelvis ILO:s riktlinjer kunna 
tjäna som vägledning men i dagsläget verkar företagen inte ha mer press på 
sig utöver att se till att utländska arbetares förhållanden ej är slavlika. 
 
Vilken nivå av CSR som är rimlig kan också härledas utifrån vad bolagen 
tycker. Sandström pekar på att det naturligt växer fram etiska mönster hos 
bolagen som kollektiv. Dessa kan vara mer eller mindre tydliga och 
konkreta. Dessa informella koder kan sedan komma att formaliseras som 
regler av företagar- eller intresseorganisationer.158 I likhet med teorin bakom 
intressentteorin är det troligt att riktningen går mot att det skapas någon 
form av balans mellan bolagens rent ekonomiska intressen och kraven på en 
etiskt och samhällsnyttigt hållbar verksamhet. 
 

4.6 Välgörenhet 
Styrelsen kan med stöd av ABL 17:5 själva besluta om ringa former av 
välgörenhet eller ”gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål”. 
Vid bedömningen av ringa sätts gåvans storlek i förhållande till bolagets. 
Begreppet förefaller ganska snävt och huvudregeln är att allmännyttiga 
gåvor faller under stämmans kompetens. Generellt sett står gåvor helt på 
tvären med vinstsyftet. En gåva innebär en värdeöverföring och 
bestämmelserna i ABL 17:3 måste iakttas. Denna typ av gåvor utgör rent 
benefika prestationer och skall ej förväxlas med sponsring där motprestation 
erhålls i form av exempelvis varumärkesexponering. I dessa fall rör det sig 
om marknadsföring. Gränsdragningen är dock inte alltid solklar. Om det 
kommer till allmänhetens kännedom att ett bolag skänkt en gåva till 
exempelvis en välgörenhetsorganisation kan det ge bolaget värdefull 
goodwill utan att mottagaren för den skull aktivt medverkat till detta.159 
 
Gemene man kan möjligtvis få uppfattningen att CSR och allmännyttiga 
gåvor i praktiken står varandra väldigt nära. Jag vill hävda motsatsen. En 
gåva är en benefik prestation, fristående från övrig verksamhet. CSR å andra 
sidan är att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Att ett bolag 
klimatkompenserar pappersförbrukning genom att finansiera nyplantering 
av regnskog är inte samma sak som att skänka samma summa till 
barncancerfonden (under förutsättning att det inte finns någon övrig 
koppling till denna). Skillnaden ligger i att reducera skadan av sitt eget 
agerande kontra att bidra till, må vara väl så, goda ändamål utan koppling 
till verksamheten. 
                                                 
157 Se exempelvis artikel i Lag & Avtal, Nya arbetsmarknadsrådet vill främja schysta 
arbetsvillkor i Kina, publicerad 9 januari 2009,  
http://www.lag-avtal.se/nyheter/article50341.ece. 
158 Sandström, 2010 s. 261. 
159 Nerep & Samuelsson, Del 2, 2009 s. 239 ff. 
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5 Sammanfattande slutsatser 
 

5.1 Besvarande av frågeställningen 
CSR ryms inom ramarna för styrelsens kompetens så länge kompetensen 
inte inskränkts av bolagsstämman. För det fall det skulle röra sig om 
extraordinära åtgärder kan det mot bakgrund av vårdplikten krävas att 
stämman tillfrågas. Stämman kan även ge direktiv kring hur styrelsen ska 
utforma bolagets CSR men om det inte skett är det upp till styrelsen att ta 
initiativ och bedöma om och i vilken omfattning bolagets CSR-program ska 
utformas.  
 
Dock finns det, med ett fåtal undantag, ingen uttrycklig lagstadgad 
skyldighet för bolag och därmed bolagsstyrelser att beakta CSR eller annars 
tillgodose andra intressenter än aktieägarna. Mot borgenärer har styrelsen i 
vissa fall en skyldighet att agera i deras intresse. Skyldighet för styrelsen att 
beakta aktieägarnas eller bolagets intresse innebär i regel att få bolaget att gå 
med vinst och generera intäkter till aktieägarna. Att åsidosätta denna 
skyldighet kan leda till att styrelseledamöterna personligen får svara för 
skada som uppstår. 
 
Likväl har det visat sig att utvecklingen går mot att bolag i allt större 
omfattning erkänner att de har ett allmännyttigt ansvar och bedriver CSR. 
Författaren har ställt sig frågan om CSR generellt sett kan ligga i linje med 
bolagets intresse. Mot bakgrund av det i uppsatsen anförda finns det 
anledning att tro att ett visst mått av CSR mycket väl kan gynna företag 
ekonomiskt, i vart fall på längre sikt, och därmed bidra till att generera vinst 
till aktieägarna.  
 
För det fall att CSR kan härledas till ökad vinst för aktieägarna kan det med 
framgång argumenteras för att det de facto finns en plikt för styrelsen att 
tillse att bolaget bedriver CSR. En underlåtelse att bedriva CSR innebär inte 
nödvändigtvis ett brott mot lojalitetsplikten. Dock skulle en generell regel 
kunna utformas såsom att en styrelse för att leva upp till de krav som ställs 
av ABL, främst avseende lojalitetsplikten, vid en bedömning av hur ett 
bolag skall drivas måste beakta och ta ställning till de positiva effekter som 
kan uppkomma genom CSR. Enligt min uppfattning ligger svårigheten för 
styrelsen inte i om utan i vilken omfattning CSR ska tillämpas. 
 
Det intressanta med föregående resonemang är att det inte är 
bokstavslydelsen i lagen i sig som talar för att styrelsen har en plikt att 
beakta CSR. Istället är det marknaden sedd ur ett corporate governace-
perspektiv som ger stöd för en lagtolkning i vilken ovannämnda plikt kan 
utläsas. 
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5.2 Avslutande ord 
För att avsluta denna uppsatskan frågan ställas om bolagens allmännyttiga 
åtgärder enbart är ett spel för gallerierna. Är motiven bakom ökningen av 
CSR enbart att tjäna pengar? Måhända är jag cynisk men mitt svar måste bli 
ja. CSR har blivit ett sätt att profilera bolaget och göra det attraktivt för 
marknadens aktörer och konsumenter. Jag är övertygad om att många 
styrelser, åtminstone delvis, uppskattar trenden och kanske sover de bättre 
om natten men det har också visats på motsatsen. Enron, som var föremål 
för en av tidernas största företagsskandaler, var innan dess fall världsberömt 
för sitt CSR-program.160 Jag tror inte heller att det är en slump att det är just 
bolag som varit föremål för stora skandaler som i ett senare skede är de som 
arbetar hårdast med CSR.161 Goodwill är en ovärderlig tillgång och CSR har 
blivit ett verktyg för att åstadkomma just detta.  
 
Skulle det då vara negativt att bolag utföra allmännyttiga åtgärder av strikt 
ekonomiska skäl. Inte om undertecknad tillfrågas. Tvärtom ser jag det som 
en positiv utveckling att det öppna samhället och allmänheten sätter press på 
bolag att bedriva en, ur ett samhällsperspektiv, hållbar verksamhet och att 
det förhoppningsvis i framtiden visar sig att företag som efterlever sunda 
värderingar också blir framgångsrika.  

                                                 
160 Sandström. 2010 s. 262 (fotnot 9). 
161 Borglund m.fl., 2008 s. 27. 
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