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Debatleder: advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland: 
Välkomna alla, till detta sektionsmöte, som vi nu står vi beråd att öppna. Ni har 
alla, inte bara sett rubrikerna utan säkert också läst referatet. Det vi ska tala om är 
sällskaps, alltså företags ansvar. Vi har utmärkta referenter och korreferenter för 
detta ämne och jag vill fästa er uppmärksamhet vid rubriken som förutom hänvisar 
till fenomenet ”(ohörbart) social responsibility”, bolags samhällsansvar, också till 
hur själva frågeställningen har formulerats. Den första delen av frågeställningen är 
närmast företagsekonomisk, men den andra delen hänvisar till juridiska implikatio-
ner av fenomenet samhällsansvar. Vår referent är Christoffer Taxell. Han kräver för 
många ingen närmare introduktion, jag åtminstone konstaterar med tillfredsställelse 
att har man en bakgrund som lagstiftare och också erfarenhet av den verkställande 
makten, det akademiska och mångårig företagsledare, så förmodar jag att det finns 
alldeles särskilda förutsättningar att behandla detta ämne. Innan jag ger ordet åt mini-
ster Taxell så har jag egentligen bara en ordningsfråga. Jag beklagar att jag lutar mig 
såhär, men jag märkte att stolen är ganska hög, mikrofonen ganska låg. Det är det att 
som på många andra ställen så får alla vinka till vår utmärkta assistent som sitter där 
på batteriet, om de vill göra ett inlägg, och då ber jag att man lämnar sitt visitkort el-
ler sin namnlapp till honom, han hämtar upp den till vår utmärkta sekreterare Linda, 
som sen kommer att göra en tallista. Och så har jag också blivit ombedd att påminna 
er alla om att ifall ni önskar göra era inlägg från golvet, så att säga, så var vänliga tala 
då in i den mikrofon som finns till handa, och det finns naturligtvis inga hinder heller 
för att komma upp hit till podiet. Christoffer Taxell, varsågod.  

Referent: minister Christoffer Taxell, Finland: 
Jag ställer mig här, sa Carita Wallgren, att det här är ett ämne som ligger på gränsen 
mellan företagsekonomi och juridik, inte tror det ligger närmast företagsekonomi om 
ens företagsekonomi så ligger det på gränsen mellan ekonomi och politik och kanske 
också juridik. Och det kommer att spegla sig, kanske på, i mitt anförande. Jag skalla 
hålla mig till 15 minuter, jag utgår ifrån att ni har sett texten, om ni inte har gjort det 
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så är här mina sammanfattade konklusioner vilka egentligen bara konstaterar två sa-
ker, för det första att frågan om företagens sociala anslag som är ett begrepp som jag 
tycker man kan läsa senare, inte i sig tycker om, är en fråga om, en integrerad del av 
varje företags verksamhet, är det det inte, så bör det vara det. Och för det andra så 
hänvisar jag också mitt referat, utdelade referat, det är att enligt aktiebolagslagen ska 
företagen generera vinst, det är målsättningen med verksamheten. Om man kopplar 
de här två ihop så tror jag att det är bra att komma ihåg att det är min grundläggande 
värdering när det gäller företagen och deras relation till samhället, är det, att endast 
framgångsrika företag skapar arbete och därigenom välfärd. Det är det största ansva-
ret för varje företag, att vara framgångsrik och skapa välfärd. Allt annat är egentligen 
delar av det begreppet. Ser man på det här ur mera juridisk synvinkel kan man kon-
statera som jag säger här, att de flesta av de här begreppen, så som de är definierade 
genom olika koder och rekommendationer och det finns hundratals av dem, de flesta 
de här områdena, är detaljreglerade i nordisk lagstiftning. Så i det avseendet är det 
ingenting nytt, det är att man egentligen har gett det en ensam rubrik, är kanske en 
annan sak. Men samtidigt är det bra att i en global värld så verkar företag på många 
marknader där det inte finns motsvarande gruppering, och då kan man säga att det 
som kallas csr på engelska som är ett allmänt, mycket luddigt begrepp, är ofta, att det 
kan, det understryks då som mera generellt, norm. Samtidigt är det bra att säga, alltså 
ser man i globalt, i norden, men nu allt mera också i Europa så diskuterar man ju 
samhällsansvaret, utgående från en alldeles annan definition. Alla har vi hört frågan 
ställas och kanske många har ställt den själva, finns det ingen gräns för företagens 
girighet, frågan om nedläggning av en fabrik eller flyttning av en verksamhet från ett 
nordiskt land någonstans till något mera avlägset land, så väcker frågan om företa-
gens samhällsansvar, genom att komma med allierande kommentar så kan man ju 
säga att deras samhällsansvar gäller bara det land där, därifrån verksamheten flyttas, 
det att man eventuellt ger arbete åt folk i något fattigt land långt borta, fästs mindre 
uppmärksamhet på. Så jag tror att man också ska fundera på det att, och det är mera 
intressant dimension, att kan ett nordiskt land, ett bolag från ett nordiskt land i ett 
mera avlägset samhälle, följa andra normer än i det egna hemlandet eller i det lokala 
normernas stränga nord, jag kommer tillbaka till sånt. Och det konstiga är det juridi-
ska dimensionen gälla beslutsfattande, vilka är förhållande mellan, att å ena sidan 
göra vinst, å andra sidan att beakta lokala eller kanske då nordiska normer och vad 
kan man rimligen kräva av en styrelse, (ohörbart). Som korreferenten kommer in på 
den fråga som är upplyft i den, inte minst nordiska debatten under de senaste åren. 
Och man kan säga att den offentliga debatten kräver hela tiden mera, och då kan man 
säga att när det gäller debatten när det gäller politiken så kommer det småningom 
också att gälla juridiken, det är en fråga jag vill sent ställa. Och finns det i en global 
utveckling motiv för en restriktiv lagstiftning. Det är intressant, i nordisk länderna 
alltid, eller de europeiska har vunnit på globaliseringen. Genast när globaliseringen, 
så att säga, börjar gynna de övriga delar av världen, missgynna de europeiska, så då 
kräver man samhällsansvar, i Europa mindre än (ohörbart) Och då är det en fråga som 
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egentligen bara ställer här, vilka regler är det som gäller? Finns det orsak till andra 
beslutsgenerativ och vilken den allmänna opinionens roll är i ett företags beslutsfat-
tande. För egen del har jag ett klart svar, och det finns, allmänt taget, inte orsak att 
kräva mer än att bolag följer det lokala regelverket och internationellt accepterade 
koder och rekommendationer, det här gäller framför allt den globala miljön. Det finns 
uttrycket på svenska att ta seden dit man kommer, kräver man mera så undandrar man 
samtidigt grunden för konkurrenskraft, och att ge upp sin konkurrenskraft är inte att 
visa samhällsansvar, men det är klart att konkurrenskraft kan inte byggas på att man 
inte accepterar vad som internationellt sett är gångbart. Vad menar jag med det? Jo, 
att om man försvinner från ett land för att de normer man tycker sig böra följa inte gör 
det möjligt att konkurrera, då lämnar man ju portarna öppna för sådana som inte alls 
bryr sig om de normer som man själv är beredd att använda sig av. Så min uppfattning 
är, juridiskt, att samhällsansvaret inte innebär, och ska inte innebära, någon förändring 
av beslutshierarkin enligt aktiebolagslagen eller goda principer för ”corporet gover-
nance”, men däremot, och det tror jag att den ekonomiska realiteten som småningom 
kommer få en juridisk form, att investerarnas intresse för ”corporet social responsib-
lility” ökar, det ser man klart, det finns massa konsulter som sysslar med det här, resa 
borta, många har gjort sig pengar på den här saken, vilket Carita att jag påpekar, eller 
var det tvärtom, och det är en realitet, och det visar också nog att det finns stor rele-
vans i den här frågan när man gör ekonomiska bedömning. Den har juridisk relevans 
i den frågan att det är den information som lämnas åt investerare i rapporter på Inter-
net i övrigt, är den adekvat, det är den ena, och den andra, lever man upp till de prin-
ciper som man har själv uppställt som mål. Det här är av större ekonomisk betydelse, 
men jag tror att det kommer få också en juridiks betydelse, när kommer den första 
processen som, där investerare i norden, där investerare kommer att kräva ersättning 
för att man inte har levt upp till de normer som man anger som grund för sin egen 
verksamhet. Och det är viktigt, inte bara juridiskt utan också ekonomiskt, därför att 
utveckling av bolagets värde, som jag egentligen lägger in om aktiebolagets begrepp 
om att göra vinst, bolagets värdeutveckling är ofta viktigare än vinsten, separat sett, 
och den är en helt avgörande kraft för hur det kommer att, hur ett bolag klarar sig, och 
därför kan man säga att ”corporet social responsibility” illa skött minskar värde, väl 
skött eventuellt ökar värde, det är lite oklart. Men vi vet att det finns svepande formu-
leringar om att man beaktar personalen och man beaktar jämställdhet och man beak-
tar miljön, och det har inte operationaliserats i juridisk mening egentligen, det tror jag 
att korreferenten kommer att komma in på, en mycket, för egen del tycker jag, viktig 
fråga. Men vi ser, ser ju på ”corporet governance”-koden att, bara de som har kommit 
i norden, den första kom föresten i Finland, det var en felaktig hänvisning igår i ak-
tiebolagslags diskussioner, så ser vi ju att från att det varit lite allmänna rekommen-
dationer som inte många har fäst sig vid, har den fått nästan karaktären av bindande 
norm, på gott och också lite på ont. På ont därför att alla lagstiftare, alla som skriver 
på den kan att, strävar till att, större exakthet, större detaljrikedom, och varje detaljri-
kedom leder till krav på ytterligare detaljer, det tror jag många av oss vet. En annan 
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fråga, och det har inte egentligen tangerats, är det att hur kommer det här att påverka 
avtalsrätten när man i en stor transaktion förbindelser till, eller meddelar att man har 
följt goda csr-normer, och sen visar det sig att så inte är fallet, visar sig tidigt i sam-
band med, vid diligens, eller senare. Tomas Videholm talar i andra salen där, efter det 
här om främmande begrepp i nordisk avtalsrätt, jag tror att det här är en sån fråga som 
med detsamma kommer in, och finns det en brist när det gäller csr funkar det bristen 
kan kvantifieras eventuellt skadeståndsprocessen. Jag ska sluta med att hänvisa till 
mina konklusioner, som jag här upprepar, där den viktigaste är, att en i alla avseenden 
välskött verksamhet, därför talar jag hellre om en företag än samhällsansvar om an-
svarsfullt företagsverksamhet, som omfatta allt, också de frågor som anses ligga 
inom begreppet för ett ansvarsfullt företagsansvar, det är, såna företag har de största 
förutsättningarna att generera vinst, och höja bolagets värde, och på den vägen bära 
sitt ansvar för samhället. Så.

Debatleder: advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland:  
Tack minister Taxell. Och då ger jag ordet till vår korreferent professor Filip Truyen 
från Norge, med också han en vederhäftig meritlista på aktiebolagsrättsliga frågor 
och också bolags beslutsfattande. Varsågod.

Korreferent: professor, dr.juris Filip Truyen, Norge: 
Beskrivelse eller rettsliggjøring?

Jeg er enig i at begrepet ”ansvarsfull företaksverksamhet” beskriver kjernen 
selskapers samfunnsansvar. Poenget med samfunnsansvaret er ikke enkeltstående 
velgjørende handlinger som gaver til kulturformål eller prosjekter i utviklingsland. 
Et krav til ansvarlig forretningsvirksomhet innebærer at sentrale sider ved vårt fel-
les verdigrunnlag skal integreres i alle sider ved selskapets virksomhet. Det er bred 
enighet i de nordiske land om at selskapers virksomhet både skal vurderes i et ”sha-
reholder”- og et ”stakeholder”- perspektiv. 

Begrunnelsen for en ansvarlig forretningsvirksomhet er både etisk og økonomisk. 
Begrepet omfatter grunnleggende verdier knyttet til sosiale forhold, menneskeret-
tigheter og miljøvern. Så lenge man er innen rammen av et slikt allment akseptert 
verdigrunnlag, er det heller ingen konflikt mellom ansvarlig forretningsvirksomhet 
og selskapsrettens tradisjonelle utgangpunkt om profittmaksimering, på norsk omtalt 
som ”vinningsformålet”. Tvert om er ansvarlig forretningsvirksomhet, som påpekt 
av Christoffer Taxell, ofte en forutsetning for profittmaksimering. Investorer, ansatte, 
kunder, kreditorer og andre forbindelser vil foretrekke et selskap som opererer in-
nenfor for en allment akseptert etisk norm. 

Men her er vi også ved min innvending mot begrepet. Dette er primært fremstilt 
som et deskriptivt	begrep. Det redegjøres for slik adferd som faktisk utøves av de 
fleste seriøse foretak og som stadig flere investorer setter som vilkår for sine investe-
ringer. Som rettslig norm er derimot begrepet lite egnet til å bringe debatten videre. 
Skal samfunnsansvaret bli mer enn festtaler og store ord på selskapets hjemmesider, 



493Selskabers samfundsansvar

må ansvaret integreres i en juridisk kontekst. Det er ikke tilstrekkelig å konstatere at 
samfunnsansvar er et relevant argument for å løse rettsspørsmål. Skal vi som jurister 
bidra til at samfunnsansvaret integreres i selskapers forretningsdrift, må vi se om 
dette kan konkretiseres som en rettslig norm. En rettsliggjøring av begrepet vil bidra 
til å klargjøre i hvilken grad ledelsen har mulighet (kompetanse) til å utøve sam-
funnsansvar. Videre vil en rettsliggjøring kunne kaste lys over i hvilken grad store 
ord om selskapets samfunnsansvar kan skape forpliktelser overfor investorer, ansatte 
eller andre. 

Skal samfunnsansvaret drøftes i en rettslig kontekst, står to spørsmål sentralt. 
Det første gjelder operasjonalisering av samfunnsansvaret. Det andre gjelder sam-
funnsansvarets relative	vekt forhold til andre hensyn forretningsvirksomheten skal 
fremme.

Operasjonalisering  
En operasjonalisering forutsetter konkretisering av forpliktelsen samt avklaring av 
hjemmelsgrunnlaget og eventuelle sanksjonsmuligheter. 

Kravet til ansvarlig forretningsvirksomhet er en generelt formulert norm som 
primært gjelder den private autonomi. Riktig nok regulerer spesiallovgivning som 
arbeidsretten og miljøretten, men også mer generell lovgivning som strafferetten, 
både forpliktelser og sanksjoner som faller inn under samfunnsansvaret. Den selv-
stendige betydningen av et generelt formulert samfunnsansvar kommer derfor først 
på spissen ved forhold som ikke er regulert av annen lovgivning. Kravet til ansvarlig 
forretningsvirksomhet aktualiseres typisk der hvor lovregulering mangler eller, der 
hvor det er lovgivning men dennes virkeområde begrenses av territorielle skranker. 
I hvilken grad kan det for eksempel kreves at nordiske foretak etterlever nordisk 
miljøvernlovgivning ved virksomhet i utlandet, altså utenfor miljøvernlovgivningens 
territorielle virkeområde?

Fraværet av et rettslig forpliktende hjemmelsgrunnlag, og dermed også et rettslig 
sanksjonsapparat, er en utfordring ved operasjonalisering av samfunnsansvaret. Som 
nevnt av Christoffer Taxell, har vi i de nordiske landene valgt en ”myk” tilnærming til 
regulering av samfunnsansvaret. Dette kan skyldes tradisjon, men også det faktum at 
vi har et ganske homogent verdigrunnlag i de nordiske landene. Operasjonaliseringen 
finner derfor dels sted gjennom anbefalinger av ulik art og dels ved at selskapslovgiv-
ningen åpner for en skjønnsmargin hvor det er plass for et samfunnsansvar. 

Jeg skal først se på bruk av anbefalinger. Anbefalingene fra FN og OECD har 
allerede vært nevnt. Disse er sentrale for å arbeide mot et felles globalt verdigrunn-
lag. Anbefalingenes generelle karakter gjør imidlertid disse lite operative i konkrete 
saker. 

Skal samfunnsansvaret operasjonaliseres, uten endring av selskapslovgivningen, 
må det imidlertid både konkretiseres og hjemles på et plan som ligger nærmere aktø-
rene enn OECDs retningslinjer. Her har nasjonale bransjeorganisasjoner en betydelig 
utfordring. Mange bransjeorganisasjoner har etiske retningslinjer og etiske råd som 
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håndhever sanksjoner ved brudd på slike retningslinjer. Samfunnsansvaret kan ope-
rasjonaliseres ved at bransjeorganisasjonenes etiske retningslinjer stiller krav relatert 
til sosiale forhold, menneskerettigheter og miljøvern. Utfordringen er imidlertid å 
finne konsensus. Ta for eksempel ovennevnte miljøspørsmål. I en bred bransjeorga-
nisasjon kan det være ulike meninger om man skal etterleve alle sider ved nordisk 
miljøvernlovgivning ved investeringer i utlandet.

Et alternativ er derfor å oppfordre institusjonelle investorer til å integrere sam-
funnsansvaret som en del av investeringsmandatet. Et eksempel på operasjonalise-
ring av samfunnsansvar hos en investor finner vi i Statens pensjonsfond, populært 
omtalt som Det norske oljefondet. Dette er Nordens største investeringsfond. Statens 
pensjonsfond har utarbeidet retningslinjer med hensikt å fremme langsiktig finansiell 
avkastning basert på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutø-
velse og for multinasjonale selskaper. Det skal ikke investeres i selskaper som risike-
rer å bli involvert i grove eller systematiske brudd på menneskerettigheter herunder 
tvangsarbeid og barnearbeid, alvorlige miljøskader, grov korrupsjon og andre særlig 
grove brudd på grunnleggende etiske normer. I forhold til operasjonaliseringen av 
samfunnsansvaret er det likevel av større interesse at man har et definert sanksjonsap-
parat. Retningslinjene håndheves ved bruk av to mekanismer; filtrering og uttrekk. 
Filtrering er en siling i forkant. Det skal det føres en liste over selskaper som etter en 
vurdering er utelukket fra pensjonsfondets investeringsunivers. Listen er offentlig. Er 
det likevel foretatt slik investering, skal fondet snarest mulig, innen rammen av det 
finansielt forsvarlige, avhende investeringen. En rekke institusjonelle investorer har 
valgt å følge en tilsvarende norm for sine investeringer.

Det kan drøftes om retningslinjene for Statens pensjonsfond går langt nok. Videre 
kan man drøfte om aktiv eierskapspåvirkning er mer effektiv enn en passiv adferd 
hvor man selger seg ut av selskapet. En slik debatt pågår i Norge. I vår sammenheng 
er poenget kun å vise hvordan man kan operasjonalisere samfunnsansvaret. Ret-
ningslinjene gjelder imidlertid rollen som investor. Det neste spørsmålet blir derfor 
hvordan slike retningslinjer kan gjøres gjeldende på selskapsnivå.

Er det en vilje til dette blant aksjonærflertallet, kan samfunnsansvaret integreres 
som en rettslig forpliktelse ved at generalforsamlingen gir instruks til styret etter 
mønster fra retningslinjene til Statens pensjonsfond. Slik instruks kan i utgangspunk-
tet gis med simpelt flertall fra generalforsamlingen.

Problemet med en instruks er at den vil være underordnet selskapets vedtekter og 
selskapets overordnede økonomiske formål, gjerne om talt som vinningsformålet el-
ler prisnippet om gevinstmaksimering. Det beste vil derfor være at retningslinjer for 
ansvarlig forretningsvirksomhet inntas i vedtektene.  Dette forutsetter imidlertid et 
kvalifisert flertall. Ønsker man i tillegg å gi instruksen forrang til vinningsformålet, 
kreves det som hovedregel samtykke fra alle aksjonærer. Dette kan by på praktiske 
problemer i etablerte selskaper med en bred aksjonærstruktur.

Så langt er det imidlertid liten tradisjon for å integrere samfunnsansvaret som 
et absolutt skranke for gevinstmaksimering. I juridisk teori har det derfor blitt 
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argumentert for at selskapers rolle bør omdefineres blant annet ved å innføre et lov-
bestemt krav om at hensynet til bærekraftig utvikling skal gå foran vinningsformålet. 
Jeg tror imidlertid at samfunnsansvaret er best tjent med en prosess hvor dette gradvis 
integreres på frivillig basis. En lojal etterlevelse forutsetter en bred aksept for dette 
blant aktørene i næringslivet. 

Dertil kommet at det også innen rammen av eksisterende selskapslovgivning er 
en betydelig skjønnsmargin som åpner for å fremme hensynet til sosiale forhold, 
menneskerettigheter og miljøvern selv der hvor dette svekker selskapets fortjeneste. 
Dette bringer oss over i neste spørsmål; samfunnsansvarets relative vekt.

Relativ vekt
Selskapsretten skal blant annet beskytte kreditor- og aksjonærinteressene. Reglene 
om kreditorvern er preseptoriske og gir lite spillerom for å fremme sosiale forhold, 
menneskerettigheter eller miljøvern på kreditorenes beskostning.

Spørsmålet om samfunnsansvarets relative vekt kommer derfor primært på spis-
sen i forhold til aksjonærinteressen. Sentralt står her vinningsformålet. Som nevnt er 
gevinstmaksimering og samfunnsansvar som hovedregel sammenfallende interesser. 
Spørsmålet vi skal se på gjelder de relativt få situasjonene hvor det kan tenkes mot-
strid mellom et samfunnsansvar og gevinstmaksimering. En slik motstrid beror på at 
man gir samfunnsansvaret et bredt virkeområde. Jeg skal nevne to eksempler:  

Det første gjelder selvpålagte miljøkrav som går lenger enn lokale regler, en 
allment akseptert global norm og opinionens forventning. Jeg har nevnt spørsmål 
om bruk av miljøkrav i hjemlandet ved investeringer i utlandet. Men det kan også 
tenkes tilfeller hvor virksomheten for eksempel kan kritiseres ut fra ønsket om 
bærekraftig utvikling selv om virksomheten ikke er ulovlig i foretakets hjemland. 
Et eksempel kan være StatoilHydros utvinning av oljesand i Canada. Dette er en 
prosses som mange mener er en umoralsk sløsing av energi og samtidig skaper 
enorme sår i naturen. På den annen side fremhever StatoilHydro at slik virksomhet 
er nødvendig for å sikre selskapets inntjening i fremtiden. Spørsmålet er derfor om 
den norske staten som største aksjonær i StatoilHydro kan gi instruks om at slik 
virksomhet skal opphøre fordi dette strider mot en bærekraftig utvikling?

Det andre eksempelet gjelder opprettholdelse av ulønnsom virksomhet av hensyn 
til arbeidstakerne. Dette kan gjelde en fabrikk i et utviklingsland hvor alternativet for 
arbeiderne er arbeidsledighet med påfølgende økonomisk og sosial katastrofe. 

Jeg tror at utgangspunket i alle de nordiske land er at vinningsformålet går foran 
denne type samfunnsansvar. Dette gjelder også der hvor staten er aksjonær. Vin-
ningsformålets forrang følger av aksjeselskapslovgivningen, men kan også begrun-
nes i aksjonærfellesskapet. I eksempelet med oljesand er det ikke sikkert alle aksjo-
nærer har samme standpunkt til hva som er miljøvern. Spørsmålet er da i hvilken 
grad styret og aksjonærflertallet kan presse gjennom sitt syn på miljøvern på aksjo-
nærfellesskapet bekostning, og i strid med forutsetningene for selskapsdeltakelsen.
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I praksis er det imidlertid vesentlige innskrenkninger i utgangspunktet om vin-
ningsformålets forrang. Så lenge vi er innenfor selskapets ordinære virksomhet, og 
dette ikke gjelder gaver eller omfordelig av verdier mellom aksjonærene, vil det være 
et betydelig rom for at selskapsorganene kan utøve et bredt samfunnsansvar på be-
kostning av fortjenesten. Vurderingstemaet følger her av de aksjerettslige general-
klausuler. Alle de nordiske land har generalklausuler med den samme grunnleggende 
funksjon. Det er ikke domstolenes oppgave å overprøve alle detaljer og skjønnsmes-
sige avveininger ved selskapets virksomhet.  Innen rammen av hva som er urimelig 
eller utilbørlig, er det derfor en skjønnsmargin for å ta samfunnshensyn selv om inn-
tjeningen svekkes. Slik sett er det også i gjeldende selskapslovgivning et betydelig 
spillerom for å drive en ulønnsom fabrikk av hensyn til arbeidstakerne, eller forkaste 
et lønnsomt men miljøskadelig prosjekt. 

Antiteser
Som korreferent er det min oppgave å formulere antiteser. I lys av referentens teser 
og mitt innlegg, er antitesene strengt tatt ikke et motinnlegg, men heller momenter for 
å bringe diskusjonen ett steg videre.

1. I de nordiske land er det bred enighet om at samfunnsansvar bør være en in-
tegrert del av selskapers virksomhet. Av den grunn er det vanligvis ingen motstrid 
mellom samfunnsansvaret og vinningsformålet. Vilkåret ”ansvarsfull företagsverk-
samhet ” beskriver dette, men gir i seg selv ingen veiledning for å løse rettsspørsmål. 

2. Skal samfunnsansvaret spille en rolle i situasjoner hvor det ikke er slik bred 
enighet og spørsmålet ikke er lovregulert, må ansvaret operasjonaliseres. Ansvaret 
må konkretiseres og integreres i regelverk som kan sanksjoneres. Alternativer kan 
her være bransjebestemte normer, selvpålagt regelverk for investorer og integrering i 
selskapets vedtekter. En lovbestemt omdefinering av selskapers rolle er derimot ikke 
hensiktmessig.

3. Ved motstrid går vinningsformålet foran samfunnsansvaret. Imidlertid er det 
en betydelig skjønnsmargin	i lovens generalklausuler. Dette gir spillerom for å utøve 
samfunnsansvar i strid med vinningsformålet.

Debatleder: advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland: 
Tack. Jag stiger upp här så jag kan se på er också, medan jag pratar. Först vill jag rikta 
mitt tack till referent och korreferent för mycket effektiv tidsanvändning, 30 minuter. 
Och eftersom det här ämnet ju dels så det ofta väcker mycket emotioner, inte kanske 
i detta forum, men annars, men också ganska svårgripbart, och därför tänkte jag att 
även om ordet är fritt så tänkte jag, om inte, begränsa det fria ordet i alla fall, ge vissa 
synpunkter på hur man kunde närma sig denna frågan och vad vi kunde tala om och 
vi kanske inte behöver tala om. Först kanske jag skulle vilja fästa uppmärksamhet vid 
definitionen alltså av csr eller samfundsansvar, det vill säga att man integrerar sociala 
och etiska hänsyn i affärsverksamheten och i bolagets beslutsfattande på frivillig 
basis. Vi talar ju inte om det att bör bolaget följa lag, därom råder väl en ganska stor 
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enighet. Sen när det gäller den juridiska aspekten så tycker jag att den kom väldigt 
bra fram i föredragshållarnas presentationer, det vill säga, vad har vi nu i lagstift-
ningsväg, vad har vi hemma, vad har vi borta? Är de de facto remedierna tillräckliga 
för att se till att bolagens aktiviteter är ansvarsfulla? Investoraktivism och också det 
faktum att det väl anses att ett ansvarsfullt företagande, åtminstone när det gäller 
aktiens värde, och så det där finns en positiv korrelation. Det som minister Taxell var 
inne på som kan vara mycket viktigt är ju effekten av proklamationer som bolaget 
gör. Där tycker jag redan vi kommer in lite på juridiken, det vill säga, får bolaget 
säga vad som helst i material som ofta ges i anslutning till reviderade årsberättelser 
och resultat där man gör proklamationer, och om man inte lever upp till dem, eller 
inte har mekanismer för att kunna övervaka och leva upp till dem, kan där finnas en 
ansvarsgrund? Jag tycker också att det skulle vara intressant om någon skulle beröra 
den avtalsrättsliga aspekten, till exempel effekten av att upphandlingsregler ju ofta 
kräver, eller avtal kräver vissa saker av den som ska erbjuda sina tjänster, till exempel 
om jämlikhetsprogram och dylikt. Slutligt så, och jag tror att de har korrigerats, el-
ler så uppfylls min önskan om att en företagsjurist skulle uttala sig, jag såg att Max 
Oker-Blom räckte sitt, sitt kort till vår assistent, och den sista mycket juridiska frågan 
som jag tycker att alla kunde hålla i minne är just det här med skyldigheter och rät-
tigheter, vad, måste bolagsledningen göra som en funktion av socialt ansvar utan att 
detta kodifieras någonstans, och vilka begränsningar har den, till äventyrs, på vad den 
annars skulle önska göra för att effektivera sin verksamhet. Nu räcker det. Här finns 
också Claes Lundblad som ska också tala om, med dessa vägledande tankar så vill jag 
överlämna ordet först till… Vi har också en på listan, har vi inte, förlåt, som inte har 
givigt ett kort, det vill säga, af Schultén, yes, där finns en. Jag tänkte att jag skulle ha 
givigt ordet först till Gerhard af Schultén, varsågod. Kommer du hit eller? 

Juris licentiat Gerhard af Schultén, Finland: 
Först en komplimang till referenten och korreferenten för mycket tankeväckande in-
lägg. Jag tänkte försöka ta fram en situation där frågan om ett, ska vi säga, mera tradi-
tionellt juridiskt ansvar kopplat till det här samhällsansvaret, eller csr-problematiken 
kan tänkas blir aktuell. Låt oss tänka oss att vi har ett företag, det kan vara en till-
verkare eller ett handelsbolag, som har satsa mycket på att utveckla sitt csr-program 
med t.ex. av utomstående reviderad miljöredovisning etc. Det förs en offentlig debatt 
bland allmänheten kring de produkter det här företaget likt andra företag i branschen 
företaget säljer. Företaget i mitt exempel överväger nu att utnyttja den omständighe-
ten att man har ett förnämt csr-program, som kanske till och med har fått pris i något 
internationella sammanhang, i sin marknadsföring. Man ser en konkurrensfördel som 
kunde utnyttjas. Ett sätt kanske är att i marknadsföringen gör en utfästelse, att t.ex. 
de möbler som företaget säljer, inte innehåller trädslag, som anses vara utrotnings-
hotade eller härstammar från regnskogsområden, eller att alla textiler som säljs har 
tillverkats med strikt iakttagande av till exempel vederbörande ILO-konventioner. 
Men nu är  verkligheten den att ofta också ganska enkla produkter tillverkas på olika 
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håll i världen, där det förekommer mycket olika standard när det gäller arbetsskydd 
och miljöskydd. Produkter sammanställs av olika delar. Man har legotillverkning, 
deltillverkning, underleverantörer. Också när man i avtalen med produktionsked-
jans olika led ålagt samarbetspartnerna att iaktta de önskade standardkraven, finns 
ju ändå risken att det någonstans i tillverkningskedjan brutits mot avtalde standards 
och att kontrollen inte fungerat. Kommeer detta ut i offentligheten kan det hävdas 
att reklampåståendet saknar grund, att marknadsföringen är vilseledande. Härifrån 
är steget inte heller långt till att den marknadsförda varan skall anses vidhäftad med 
fel på grund av missvisande information, något som köparen kan göra gällande mot 
säljaren. Jag har den uppfattningen, att åtminstone i Finland företag, som har varit 
föregångare beträffande tillämpningen av csr-program, har varit medvetna om de 
juridiska riskerna i att koppla företagaransvarsåtaganden med produktreklam o.a. 
marknadsföringsåtgärder riktade till marknaden.

Chefsjurist Max Oker-Blom, Finland: 
Okej. Tack ordförande. Tack också för min del till (ohörbart) utmärkta referat, det var 
intressant att lyssna på den. Jag skulle gärna anställa ett par ekonomiska synpunkter, 
som jag i sinom tid skulle önska att få svar på. För det första så kan man föreställa sig 
en arbitrage möjlighet, nämligen, nu finns det inom ekonomin ett begrepp som heter, 
en marknad för effektiv företagskontroll, som betyder alltså att, om ledningen sköter 
sig illa så sjunker värdet på aktien och det leder till, det vad vi brukar kalla för ”take 
overs”, offentliga bud. Och inom det här området så försöker man skapa regler som 
gör det möjligt, också på europeisk nivå, att underlätta den här typen av ”take overs”, 
och då är min ekonomiska reflektion den att om det är såhär, i vilken mån beaktar 
man detta, då man funderar på ”corporet social responsebility”, och regler i anslut-
ning till det här, därför att, vi ska inte glömma, det innebär en kostnad för företaget, 
och en kostnad för företaget innebär mindre vinst och kanske en risk för ”take overs”. 
Det är den ena reflektionen. Sen kan man ju anlägga andra synpunkter, bägge talarna 
verkar vara eniga om att vinningsföremålet ska gå före vid en eventuell konflikt, men 
korreferenten notera i sitt anförande att det kanske på sikt är så att det vad man kallar 
för hållbar utveckling kommer att få större betydelse och här kommer min andra eko-
nomiska reflektion. Inom livsmedelsindustrin, där jag har varit verksam större delen 
av mitt arbetsbara liv, så är det så att producentföretaget ingalunda dikterar villkoren 
för i vilken mån man tar hänsyn till koldioxid, ”footprints” som man säger på flytande 
svenska, utan det är handeln som dirigerar det här. Så jag tror det är viktigt också 
när man diskuterar ”corporet social responsebility” att man förstår de man reglerar 
om det här, varifrån trycker kommer och i vilken situation de olika delarna inom en 
industriell kedja befinner sig. Men jag ser fram mot några reflektioner angående det 
här. Tack för mig.   

Advokat Claes Lundblad, Sverige: 
Tack. Någon gång på mitten av 70-talet så diskuterades det huruvida det fanns något 
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som hette ”corporet social responsebility” och den är icke okänd nobelpristagaren i 
ekonomi, sedermera Milton Fridman. Han hävdade då mycket bestämt att ”the busi-
ness of business is business” och det är nog ett sentiment, tror jag, som fortfarande 
finns kvar på sina håll. Lika fullt är det väl uppenbart att de sista 30 åren eller så har 
det hänt mycket, och alla även idag är överrens om tror jag om att företagen har ett 
samhällsansvar som går utöver de rent juridiska förpliktelser. Det torde vara så idag 
att nära hundra procent av de noterade bolagen har antagit så kallade ”codes of con-
duct”, och i där så skriver de alla möjliga saker, högst varierande. En del gör ganska 
långtgående utfästelser, andra säger inte särskilt mycket. Man kan ju då fundera på 
vilken betydelse har det, att man skriver saker i ”codes of conduct”. Eventuellt an-
vänder man det i sin marknadsföring, man placerar det på sin website ofta, och man 
använder det i den interna kommunikationen i företaget. Ja, det beror naturligtvis på 
vad man säger, och det kan säkert finnas ”codes of conduct” som innehåller någon-
ting som är mycket lika juridiska utfästelser, juridiska åtaganden, som skulle kunna 
genomdrivas i domstol. Och det är ju så vi tänker som är jurister. Vi tänker ju genast 
på, vilka rättsliga implikationer kan det här få? Vad jag vill peka på är att, det finns 
också andra implikationer av att man inte följer sina ”codes of conduct”. Anta att man 
har sagt att, vi i det här företaget, vi följet ovcds riktlinjer för multinationella företag. 
Det är ett omfattande regelverk som bland annat innehåller den besvärliga regeln 
att, inte bara ska bolaget fundera på hur kunderna använder bolagets produkter, utan 
man ska också fundera på hur man skaffar sina råvaror, vilka underleverantörer man 
använder och så vidare. Det där kan ju vara utomordentligt besvärligt och svårt för 
företaget att göra, och inte sällan misslyckas man med detta. Vi ser ju dagligen hur 
stora företag blir kritiserade därför att man har skaffat underleverantörer som har 
barn som arbetar, eller där det är dåliga miljöförhållanden som råder. Det ansvar, den 
risk som bolagen tar på sig genom att bryta mot dem, sådana riktlinjer, även om de 
inte är juridiskt genomförbara, kan ju i ett marknadsperspektiv vara gigantiskt stora. 
Det är många företag som har skadat sitt renome alldeles ohyggligt genom att de 
inte har levt upp till de här normerna, och det ansvaret är till skillnad från det juridi-
ska ansvaret inte nödvändigtvis begränsat till en viss definierbar summa pengar utan 
sträcker sig mycket längre och kan skada bolagets anseende över lång tid. Se på Shell 
i Nigeria, se på Hennes & Mauritz, på Puma och de här företagen som har råkat ut 
för det. Så att vad jag vill varna för det är att den jurisdiska analysen är nog bra och 
viktig, men det finns ett ansvar som kan vara långt mycket mer kostsam, som är av en 
icke juridisk natur, om man bryter mot den typen av riktlinjer. Tack.

Advokat, dr. jur. Jesper Berning, Danmark: 
Tak. Jeg har beskæftiget mig med virksomhedsjura gennem 30 år, tror jeg. Jeg bliver 
altid nervøs, når jurister begynder at tale om økonomi og om sociale forhold, som 
ikke absolut behøver at være deres ekspertise. Jeg har den opfattelse, at vi måske 
snarere burde være til en konference for reklamefolk og public relations-folk. Er det 
der, emnet hører hjemme, mere end i et juridisk forum ? Lad mig nævne to eksempler. 
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Det ene kender jeg selv rimeligt godt til, som viser kompleksiteten og umuligheden af 
at bruge en fælles overskrift, der hedder ’social responsibility’. Et stort dansk fore-
tagende drev en tekstilfabrik i Bangladesh, blev angrebet for at bruge børnearbejde, 
og det accepterede de. Alle børnene blev afskediget, og sulten brød ud i området, 
og det blev sult og sygdom, de døde af i stedet for, og det gav selvfølgelig efterføl-
gende alvorlig hovedpine og kritisk presseomtale, om vi virkeligt skulle dirigere 
sådanne forhold i et andet land, som vi dårligt forstår os på. Når vi taler gevinst-
maksimering, mener jeg, vi er lidt inde på samme boldgade. Det er ikke noget, som 
jurister skal tage sig af. Lad mig nævne et andet eksempel. Hvis man forestiller sig, 
at en virksomhed fra Norden nedlægger en fabrik i et udviklingsland og flytter den 
til et andet udviklingsland, kan man blive kritiseret ud fra sociale hensyn. Det kan 
være, aktiekursen dykker, men det kan også være, at man skaber sådanne forhold, 
måske opbygger skoler o.s.v. i det nye udviklingsland, at man kan bruge det i sin 
markedsføring, og på lang sigt stiger aktiekursen. Det er ledelsens ansvar, og det er 
ikke juristernes ansvar. Når man ligefrem kommer ind på tankegangen, at man må 
dog ikke fortsætte med at drive virksomhed, der giver underskud, kan vi komme i 
nøjagtig den samme problematik. For det første tror jeg ikke, at nogen økonom vil 
bestride, at det i høj grad er et spørgsmål om, hvordan man regnskabsaflægger, og 
hvilke regnskabsprincipper man bruger, om man har et overskud eller et underskud. 
Ofte indgår goodwill og værdi af mærker og patent overhovedet ikke i virksomhe-
dens regnskaber. Det kan være langsigtede investeringer. Det er ikke noget, som 
jurister skal tage sig af. Man kan meget vel tænke sig, at det, som på kort sigt virker 
økonomisk risikabelt eller uansvarligt, på lang sigt er den rigtige investering. Her 
er det, jeg synes, at man glemmer det for mig helt centrale, som den foregående 
taler var noget inde på, nemlig at det her skal styres af markedskræfterne. Forbru-
gerne er i dag så stærke, at de bestemmer i høj grad, om de vil købe produkter, hvor 
man har børnearbejde, tvangsarbejde eller hvad det nu er. Det er langt stærkere 
kræfter end den juridiske kraft. Når man taler social responsibility, er det for mig 
et spørgsmål om prioritering, d.v.s. man kan ikke bruge fællesbegrebet. Man må 
udkrystallisere det i sine bestanddele, og så er det ikke juristerne, der skal tage sig 
af det, så er det politikerne. Lad dem få øretæverne, når de indfører en lovgivning 
om, at nordiske virksomheder ikke må bruge børnearbejde, og man kommer til den 
politiske realitet, at skoler lukker i udviklingslandet, børnene bliver syge o.s.v. Det 
er fuldstændig den samme prioritering, som man har inden for sundhedsområdet. 
Skal man investere i, at folk ikke bliver forkølede, fordi så er der flere millioner 
arbejdstimer om året, der reddes, eller skal man investere i, at en sjælden sygdom, 
som kun to personer fejler, skal man bruge millionbeløb på at kurere. Tak.

Professor Jesper Lau Hansen, Danmark:
Tak. Jeg vil tage fat i det spørgsmål, som mødelederen rejste, og som rigtigt peger 
på noget centralt i de to meget glimrende indlæg, vi har hørt her i dag. De to meget 
glimrende og meget tænksomme indlæg. Det var, om man er forpligtet til at følge de 
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her ting. For mig at se, er det svar meget enkelt. Er man forpligtet til at forfølge noget, 
der er frivilligt? Nej, det er man ikke, fordi det er frivilligt. Det griber, dette meget 
bevægelige spørgsmål, til noget, der er vigtigere, fordi så banalt er det selvfølgelig 
heller ikke. Det er: hvad er det, man ønsker at opnå? Jeg tror, vi her rører ved ker-
nen af, hvorfor CSR er så kontroversielt, fordi jeg er enig med referenten i, at CSR 
er jo egentlig ikke kontroversielt, man skal opføre sig ansvarligt, man skal bruge 
sine ressourcer på en fornuftig måde, bæredygtig hedder det nu til dags. Det er der 
ikke noget mærkeligt i. Jeg tror, at det, der gør CSR så kontroversielt, er, at der er 
en tendens til – hos nogen – ikke at ville respektere sondringen mellem frivillighed 
og tvang. Hvis man vil give nogen et råd, og det er frivilligt, om de vil følge det, så 
må man acceptere, at de ikke følger det. Man må acceptere, at folk kan bestemme 
selv. Vil man ikke acceptere, at de kan bestemme selv, så må man lovgive. Man kan 
lovgive nationalt, man kan lovgive på EU-plan, eller man kan lave konventioner, 
der gælder internationalt. Det er det, korreferenten for mig at se sigtede til, når han 
siger, at vi må operationalisere disse normer, hvis vi ønsker, at de skal følges. Ja, 
det er jeg enig i. Det er ikke bare et spørgsmål om at operationalisere, det er kon-
stitutionelt nødvendigt, at vi følger lovgivningsproceduren. Så længe vi ikke gør 
det, må vi acceptere, at folk bestemmer selv, og d.v.s. medlemmer af bestyrelsen, 
af styret, kan vælge, om de vil gøre dette eller hint, og aktionærerne kan så vælge, 
om de vil acceptere det, og kunderne til virksomheden kan vælge, om de vil købe 
varerne. Man kan gøre det, eller man kan lade være. Så jeg mener, at hvis man væl-
ger at se et bestemt punkt, om man opfatter som samfundsansvar som så vigtigt, at 
man vil lovgive om det, så viger profitmaksimeringen, den viger faktisk, for ingen 
virksomhed har pligt eller mulighed eller ret til at forfølge en profit, hvis de gør det 
imod gældende lovgivning. Så for mig at se, er det meget vigtigt, at vi holder fat i 
dette meget banale spørgsmål. Skal det være frivilligt, eller skal det være pligtmæs-
sigt? Så længe det er frivilligt, må vi finde os i, at folk gør noget andet end det, vi 
helst ville have, at de gjorde. Tak.

Advokat, juris doktor Gisela Knuts, Finland: 
Tack. Jag vill bara komma med en alldeles kort kommentar till ansvarsperspektivet. 
Det har varit tal om skadeståndsansvar, styrelseansvar och marknadsföringsansvar. 
Det finns ytterligare ett perspektiv som jag tycker bör tas upp, och det är det börs-
rättsliga/straffrättsliga perspektivet. När vi talar om noterade bolags samfundsansvar 
så väcker det ju ofta, precis som debattledaren nämnde, väldigt starka känslor, vilket 
gör att man i fråga om noterade bolag som gör utfästelser av den här typen lätt kan få 
till stånd ett marknadssentiment som påverkar aktiekursen. Därigenom uppkommer 
frågan huruvida en utfästelse som inte uppfylls, eller inte följs, eventuellt kan utgöra 
kursmanipulation med antingen administrativa eller straffrättsliga sanktioner som 
följd. Detta är ett perspektiv som är aktuellt, särskilt eftersom man idag ofta försöker 
föra över bolagsledningens ansvar från det civilrättsliga området till det straffrättsliga 
området. Tack.
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Advokat Tomas Lindholm, Finland:
Tack så mycket. Jag hoppas det hörs. Jag blev inspirerad till att be om ordet efter jag 
hade hört Max Oker-Blom och Claes Lundblad uttala sig, det är en tid sen, och en del 
saker har sagts sen dess som kanske påverkar det som jag hade tänkt säga, eller kom-
mer att säga, men jag tycker det som är en oerhört viktigt sak i varje fall det är det att 
bolagsledningen ska förstå, vad det är de ska göra, vad är riktningen, hur ska de tänka 
i de här frågorna? Och jag talar nu närmast om listade bolag som med de flesta andra 
också, och då måste utgångspunkten vara den att bolagets ledning ansvarar gentemot 
markanden som säljer och köper aktier och utgående från det (ohörbart). Så där, där 
finns förväntningarna. Det andra är att enligt aktiebolagslagen, och det här är tämligen 
universellt, men det har nämnts uttryckligen i förarbeten att i den finska nya aktiebo-
lagslagen, att samhällets ansvar, vad vi nu innefattar i det, är någonting som är en del 
av bolagsledningens allmänna skyldigheter och faller inom aktsamhets- och lojalitets-
principen. Det innebär att de hör till de åtgärder som bolagets ledning är skyldig att 
beakta, eller det område som bolagets ledning är skyldig att beakta när de strävar till att 
uppnå bolagets ändamål, det vill säga att öka vinsten, åstadkomma en långsiktig vinst, 
aktieägarna till (ohörbart) och det anvisar då helt tydligt, och här kommer jag in på 
Max frågor som jag kanske inte helt förstod så är väl det att en ”take over” uppstår ju 
i regel om börskursen går ner och då applicerat på den situationen så kan man säga att 
en bolagsledning absolut inte kan se samhällsansvaret på ett sådant sätt som att, vidtar 
man åtgärder så går börskursen ner, det är väl otänkbart med mindre, det finns överens-
kommelser för markanden att den, det bolagets ändamål. När det sen gäller den andra 
frågan, eller det finns en annan aspekt på det här, och det är att om man inte svarar mot 
de utfästelser man har gett, vare sig det är marknadsföringsmaterial, vare sig det är di-
rekt mot aktiemarknad, eller vare sig det är en föreväntning som finns gentemot bolaget 
helt bortsett ifrån vad bolaget uttalar sig, nämligen att ett bolag förutsätts bete sig inom 
vissa etiska principer, som man då har underlåt genom att använda barnarbetskraft eller 
förorena och så vidare, så det leder ju i slutändan till en, eller riskerar i varje fall att leda 
till en kursnedgång, och alltid när börskurserna går ner så finns det en risk för att någon 
frågar efter hur bolagsledningen och finns det möjligen grund för ansvar. Så länge vi 
rör oss i en nordisk kontext så är väl ansvarsgrunden tämligen teoretisk när vi talar om 
samhällsansvar, det vill säga det att man de facto i stöd av lojalitetsplikt skulle kunna 
ställa en bolagsstyrelse till ekonomiskt ansvar, det tror jag inte. Situationen är helt an-
norlunda i till exempel USA, men det är många bolag som opererar förutom på den 
nordiska marknaden också på den amerikanska aktiemarknaden direkt eller indirekt 
och kan bli föremål för, för talan i amerikanske domstolar. Men jag tror att, sett ur ett 
juridiskt ansvarsperspektiv så blir svaret ganska mycket det samma som jag uppfattat 
att Christoffer Taxells inställning är, när han talar om ansvarsfullt företagande som den 
där han skulle föredra. Tack. 

Korreferent: professor, dr.juris Filip Truyen, Norge: 
Debatten har vist en sunn skepsis til å formulere selskapsrettslige regler som setter 
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skranker for virksomhetens innhold. Selskapsretten er tradisjonelt en rettsdisiplin 
som regulerer rammene for virksomheten. Aksjonærene og ledelsen er gitt et betyde-
lig spillerom for hvordan virksomheten skal utøvers. 

Selskapsrettens overordnede prinsipp om profittmaksimering (vinningsformålet) 
er også i dag underlagt skranker. Profitten kan kun maksimeres innen rammen av den 
til enhver tid gjeldende lovgivning. Jeg vil imidlertid anta at det i årene som kommer 
vil bli et press på at samfunnsansvar i økende grad skal bli integrert i selskapslov-
givningen på et mer generelt plan. Et eksempel er uttalelsene til i den nye finske 
aksjeselskapsloven hvor et samfunnsansvar kobles opp mot lojalitetsplikten. Et an-
net eksempel finnes i de norske forarbeidene til endring av reglene om erstatning, 
jf. aksje- og allmennaksjeloven § 17-1, se Ot. prp nr. 55 (2005–2006) s. 114. Her 
åpnes det for at et styremedlem av hensyn til arbeidsplassene ikke vil komme i erstat-
ningsansvar for unnlatelse av å stemme for nedleggelse av en virksomhet som ikke 
maksimerer gevinst, men kun driver uten tap. Uttalelsen er etter dagens rettstilstand 
trolig prinsipielt feil, selv om styrets skjønnsmargin i forretningsmessige spørsmål 
her gjør et erstatningsansvar lite praktisk. Uttalelsene illustrerer imidlertid presset på 
å rettsliggjøre rammene for samfunnsansvaret.

Når vi en gang i fremtiden møtes på det 45. Nordiske juristmøtet vil det ikke over-
raske meg om de nordiske lands aksjeselskapslovgivning har inntatt en overordnet 
målsetning om å fremme profittmaksimering innen rammen av bærekraftig utvikling. 
Det gjenstår likevel å se om formuleringen av en slik formålsbestemmelse i realiteten 
vil utgjøre en rettslig skranke for virksomheten. Det er imidlertid sannsynlig at sam-
funnsansvaret i en eller annen form vil bli integrert og operasjonalisert som en rettslig 
premiss utover dagens virksomhetsorienterte spesiallovgivning. Dette er spørsmål 
som er for viktige til å overlate utelukkende til økonomenes skjønn.

Referent: minister Christoffer Taxell, Finland: 
Det gick just som jag gissade att det skulle gå, som också var Caritas avsikt att det 
kommer så många frågor att man kan egentligen inte kommentera dem alla och då 
kommenterar man ingenting. Men låt mig ändå till Gerhard af Schultén som hade 
besvärat sig att fundera ut en konkret fråga, försöka ge svar på hans fråga om ni kom-
mer ihåg att ett bolag som höjer sin profil och anses vara bra på csr, att vad händer i 
det läge sen att, att man inte kan leva upp till sina krav. Det här är ju den stora frågan. 
Men det finns ett svar som är mycket dystert, som jag tror att det är bra att iaktta, att 
med all respekt för konsumenternas stora intresse, och nu talar jag konsumenterna 
globalt, så är de flesta totalt ointresserade av den här saken. Så de som berättar och 
anstränger sig har kanske mera ”down-side” av den saken än de som inte gör något 
alls, och inte berättar någonting. Och vad menar jag med denna lite underliga formu-
lering? Jag menar det att, och det är egentligen min generella iakttagelse tror jag det 
är viktigt att göra, den har kanske lite försummats. Vi har inte ovanligt, detta är det 
nordiska juristmöte, men vi diskuterar allting ur ett nordiskt perspektiv, glömma det 
alltför mycket att markanden på flera områden är totalt global, marknaden både när 
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det gäller produkter, när det gäller tjänster men också när det gäller investering, och 
ingalunda alla är lika intresserade av de här frågorna, vare sig frågan om miljö, eller 
barnarbetskraft eller ”corporet governance” som vi är här i norden. Och det är en 
realitet som jag tror att, kommer att bli mycket mera aktuell, att vi ser situationer där 
strikta europeiska regler kommer att leda till en försämrad konkurrenssituation för de 
företag som satsar mera på csr, på miljö och på något annat. Då kan någon säga ju 
att han talar, det är något bolag han talar för, och det är alldeles riktigt, det engagerar 
vilka än jag vet, i flygindustrin och där håller nu då den europeiska unionen genom 
sitt parlamentsbeslut att uppställa då nya regler som i och för sig i säkert alldeles bra 
för att begränsa miljöutsläppen. Men vem sitter och gnuggar sina smutsiga händer, jo 
de som inte är Europa, men flyger till Europa från andra världsdelar. Jag tror att det är 
ett stort ansvar politiskt, men också ekonomiskt och kanske till och med juridiskt, att 
se att vilka regler har verklig effekt och vad kommer de att leda till. Med lite vad Max 
Oker-Blom sa om den här kedjan är att, jag tror vi ska komma ihåg att i alla verksam-
heter finns det ju en lång kedja, och någon talade om de skogarna såhär och kommer 
det alltid att vara, aktiemarknaden är ju mera global än någon annan verksamhet de 
facto. Och man kan säga att om ett investerarperspektiv kommer att väga mera på 
”corporet social responsebility” så tror jag det är den största möjligheten att påverka 
verkligheten mera än när det gäller att vädja till konsumenter som också, i och för sig, 
har en stor kraft, men kanske ej i den typen av ekonomier som vi befinner oss i. När 
det hänvisades till Milton Fridman, så de som har läst min artikel har noterat att också 
jag hänvisat till Milton Fridman, och den också i Sverige välkänd finländare Björn 
Valros har ju egentligen anslutit sig till den synpunkten när han säger att bolagets 
ända skyldighet är att leverera vinst. Och i grunden ligger jag för egen del nära den 
uppfattningen, därför att jag tror att den vägen, eftersom värdeutvecklingen är en del 
av vinsten så kommer aktiemarknaden nog att påverka. Sen ska vi ha regler, vi ska ha 
så globala regler som möjligt, det kunde vara ett tema för något kommande nordiskt 
juristmöte att förhållande mellan europeiska och globala regler på allt flera områden, 
där gapet inte minskar utan på vissa områden ökar. Men har man klara regler vet 
man vad man gör, så är det ingen alldeles dålig tanke att följa den principen att det är 
resultatet som avgör, eller som min korreferent sa att det är marknadskrafterna som, 
när dagen är slut, bär ansvaret. Jag ska göra en fråga till kommentar till slut är när det 
diskuteras mycket, inte så mycket här, men som jag har också i min artikel. Jag tror 
ändå det är bra att komma ihåg att vi har ett sådant där akvarium där vi kan se hur 
det har gått, när vi tittar på den Koreanska halvön, där det finns två stater, där, som 
var på samma nivå ungefär 1952 och där utvecklingen för de som har följt en öppen 
ekonomisk politik, och de som inte har gjort det, och vad som är skillnaden. Så nog 
har marknadsekonomi sina klara fördelar. Tack ska ni ha. 

Debatleder: advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland:  
Jag förmodar att ingen mer önskar uttala sig och jag tycker själv att debatten har varit 
så pass uttömmande, tack till referent och korreferent, och till alla ivriga debattörer 



505Selskabers samfundsansvar

och jag hör också till dem som säger att sådan där konkluderande sammanfattning i 
regel är i bästa fall helt onödigt, men det står i våra instruktioner att vi ska försöka 
göra en sammanfattning, och eftersom klockan tillåter det så ska jag säga några ord. 
Jag har haft vissa språkbegränsningar, lite språkförbistring, men så vitt jag har för-
stått har ingen föreslagit mer lagstiftning som skulle reglera skyldigheter av ”corpo-
ret social responsebility”, alltså samhällsansvar, förut över det som visst referenten sa 
i sitt skriftliga referat att den lagstiftnings som kan anses innefattas i samfundsansvar 
börs ske i takt med landets normala lagstiftningsdynamik och det där som är en re-
flektion av kulturen. Ingen har heller föreslagit ännu att vi ska börja revidera alla de 
här uttalandena om hur, att vi ska ha miljörevision på alla de här uttalandena om hur 
miljövänliga våra produktionsfaciliteter är, men det kanske en annan gång Det har 
också påståtts att vi kanske inte alls borde diskutera den här frågan, eller att det kan-
ske är olämpligt att, för jurister att diskutera samhällsansvar, det är en mycket intres-
sant fråga, och vad jag har för åsikt om den så är ju inte relevant, för det är inte min 
åsikt som gäller, men jag diskuterar gärna den där frågan, jag ser den som en mycket 
intressant sådan efteråt. Jag tycker själv att diskussionen här har givigt vid handen 
det att finns de facto, om man nu i detta nordiska sammanhang använder ”checks and 
balances”, det vill säga investoraktivism omgivning, och också antagligen aktiens 
värde på marknaden som väl stöds på något sätt av ett ansvarsfullt beteende som gör 
att man kan förvänta sig att bolagsledningen också framledes försöker idka ansvars-
fullt företagande. Jag tror också själv att det där diskussionen om csr i alla fåra i sig 
själv är beteende drivande och här hänvisar jag till vad Christoffer Taxell sa om våra 
”corporet governance codes” också att så småningom blir det del av vårt naturliga 
navigationsinstrument. Det är allt. Vi slutar lite i förtid. Tack till er alla. Hej, hej. 


