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Referatskrivare: Justitiesekreteraren Karin Königsson  

 

 

 

Föredragshållaren, professor Beate Sjåfjell, verksam vid den Juridiska fakulteten vid 

Oslo universitet med aktiebolagsrätt som huvudsakligt forsknings- och 

undervisningsområde, hälsade välkommen och inledde med att redogöra för 

dispositionen av föredraget:   

Jag kommer att tala om i vilken utsträckning ett aktiebolag kan ta hänsyn till 

miljön utan att komma i konflikt med den aktiebolagsrättsliga utgångspunkten att 

verksamheten bedrivs i syfte att bereda aktieägarna vinst. Den andra frågan enligt 

programmet, nämligen om det är möjligt och önskvärt att näringslivet självt utvecklar 

riktlinjer och normer på detta område som ett alternativ till offentlig reglering och 

tillsyn, tas upp i den efterföljande allmänna diskussionen.  

 

1.1 Inledning 

 

Titeln på föredraget väcker tre omedelbara frågor – 1) Vad är ett aktiebolag 2) Vad 

menas med miljö och 3) hur definieras vinstkravet.  

För att börja med det sista. Vinstkravet syftar på delägarnas intresse av att få 

vinst på sin investering i aktiebolaget antingen genom utdelning, genom del av 

överskott i bolaget eller genom försäljning av aktierna med vinst. Det är omtvistat om 

vinstkravet också ska anses vara aktiebolagets ändamål med stort Ä. Vår nordiska 

aktiebolagslagstiftning förutsätter att ända- målet är att generera vinst för utdelning till 

aktieägarna vilket underförstås av bestämmelsen i aktiebolagslagen som anger att, om 

aktiebolagets verksamhet helt eller delvis ska ha ett annat ändamål än det 

nyssnämnda, det ska anges i bolagsordningen. Aktiebolagslagen reglerar alltså 

bolagets ändamål i förhållande till aktieägarna. Enligt min uppfattning innebär detta 

inte att andra syften med aktiebolaget är uteslutna och inte heller att vinstfördelning 

mellan aktieägarna måste gå före alla andra mål med aktiebolagets verksamhet. 

Ämnet aktualiseras med jämna mellanrum i den allmänna debatten. För Norges del 

har det särskilt kommit upp i samband med Statoils oljesandsprojekt i Kanada.  

Med miljö avses i detta sammanhang yttre miljö, dvs. våra ekosystem, vår 

natur och vårt klimat. Bakgrunden till dagens ämne är aktiebolagets negativa effekter 

på miljön. Genom utsläpp av växthusgaser och utplånande av biologisk mångfald står 

vi i färd med att förstöra grunden för vår och kommande generationers existens. 

Näringslivet är en del av problemet och ska vara en del av lösningen. Om inte 

företagen är med är utsikterna små att vi ska nå samhällets överordnade mål om en 

hållbar utveckling. Starka argument förs idag fram för att aktiebolag ska verka för 

minsta möjliga negativa påverkan på miljön och satsa mer på utveckling av t.ex. ny 

miljövänlig teknologi. Men ämnet för dagen är inte om aktiebolaget ska skydda miljön 

utan om aktiebolag enligt nuvarande lagstiftning får sätta miljökravet framför 

vinstkravet.  
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Vad är ett aktiebolag? Detta är en i vidare bemärkelse rättsekonomisk och 

rättsteoretisk fråga som jag och flera med mig har skrivit om i annat sammanhang. I 

dagens föredrag behandlar jag frågan utifrån den bolagsrättsliga konstruktionen 

aktiebolag och de centrala bolagsorganens kompetens. Jag kommer huvudsakligen att 

tala om aktiebolag i generell mening och då menar jag såväl privata som publika 

aktiebolag. Jag kommer inte heller att skilja mellan om aktiebolaget är börsnoterat 

eller inte.  

Bolagsstämman som är aktiebolagets högsta organ är även ett periodiskt 

organ. Styrelsen är det högsta, permanenta organet. Styrelsen har enligt 

aktiebolagslagen det överordnade ansvaret för förvaltningen av bolaget vilket 

innefattar ett ansvar för att väga samman de olika intressen som berörs av bolagets 

verksamhet. Till skillnad från aktieägarna, som har ett egenintresse av bolaget, har 

dessa organ enbart att ta tillvara bolagets intresse. Jag kommer i framställningen att 

utgå i från vilka möjligheter styrelsen har att sätta miljön framför vinstkravet. Jag 

kommer också att beröra frågan i vilken mån aktieägarna på bolagsstämman kan 

besluta att sätta miljön i första rummet. Det betyder inte att jag förbiser den dagliga 

förvaltningen av aktiebolaget som i praktiken ofta bestämmer hur verksamheten ska 

bedrivas även när det gäller miljöhänsyn. Det är emellertid styrelsen som i 

aktiebolagsrättslig mening har till uppgift att dra upp de överordnade riktlinjerna och 

policyn för hur den dagliga verksamheten ska bedrivas. Med hänsyn till tiden kommer 

jag därför att främst koncentrera mig på styrelsen och bolagsstämman.  

Först vill jag framhålla att det inte alltid råder konflikt mellan de två 

intressena i föredragets titel. Ofta sammanfaller nämligen intresset av att bevara 

miljön med intresset av att maximera vinsten. Jag kommer därför att nämna något om 

the Business Case för miljövänlig verksamhet innan jag går in på i vilka fall styrelsen 

ska sätta miljöintresset framför vinstkravet. Därefter går jag in på när styrelsen kan/får 

prioritera miljön även om den inte är tvungen. Så som kommer att framgå råder ingen 

skarp gräns mellan de olika fallen. Till slut kommer jag att nämna något om de 

rättsliga normernas underordnade betydelse, dvs. varför det finns så få rättsfall på 

området.  

 

1.2 The Business Case  

 

I en rad fall lönar det sig ekonomiskt för aktiebolag att prioritera miljön och då 

uppstår ingen konflikt mellan miljö- och vinstintresset. Jag kommer att ge två 

exempel som berör verksamheten och ett som berör aktievärdet. Det första är att en 

inriktning på miljöhänsyn i allmänhet leder till en effektivare resurshantering i form 

av färre resor för anställda, ökat bruk av videokonferenser o.s.v.  Det andra är att ett 

miljövänligt val av råvaror eller produktions- eller transportsätt kan medföra en ökad 

försäljning av produkterna eftersom produkterna kan marknadsföras som ett 

miljövänligt alternativ till kretsen miljömedvetna kunder. Det tredje exemplet där 

konflikt inte uppstår är då aktiebolaget investerar i utveckling av nya miljövänliga 

lösningar, t.ex. nya tekniska lösningar, som leder till att aktiebolaget blir 

marknadsledande för en ny miljövänlig produkt, t.ex. en miljövänlig bil. Det sista 

exemplet avser aktiekursen. En tendens är att andelen ”gröna” investerare ökar.  

Framför allt börsnoterade bolag, som med fog kan beteckna sig som miljövänliga, 

drar till sig intresset. Tidsperspektivet är väldigt viktigt när vi diskuterar the Business 
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Case. Ju längre aktieägarnas tidsperspektiv är desto större är chansen att miljö- och 

vinstintressena sammanfaller. Den nordiska aktiebolagsrätten förutsätter ett 

långsiktigt perspektiv. Det råder det enighet om. Det långsiktiga perspektivet bör 

också vara ett dynamiskt perspektiv. På riktigt lång sikt riskerar vi att förstöra 

grunden för oss själva och vårt näringsliv om inte tillräckligt många bidrar till att 

bevara natur, klimat och biologisk mångfald.   

Med utgångspunkt i det nuvarande aktiebolagsrättsliga systemet kan man 

tänka sig tillfällen när ett långt perspektiv i miljösammanhang kan vara längre än det 

långsiktiga aktieägarperspektivet. Det finns en gräns där prioritering av miljön 

kommer att innebära en lägre vinst även på lång sikt. Detta leder till de 

konflikttillfällen som föredragstiteln förutsätter. Det bör åter betonas att det inte är 

någon skarp gräns mellan de redovisade konfliktfria fallen och de fall där konflikt 

råder.    

 

1.3 När ska styrelsen sätta miljöhänsyn före vinstkravet?  

1.3.1 Miljökrav i lag eller föreskrift 

 

Styrelsen ska prioritera miljön i tre fall och det första är när det följer av lag, föreskrift 

eller utsläppstillstånd enligt reglering om skydd mot föroreningar och om avfall. Det 

kan förefalla självklart att man ska följa lagen men exempel i praxis visar att det vara 

en affärsstrategi att bryta mot lagen. Särskilt gäller det i fall där man använt options- 

eller bonusavtal knutna till aktiekursen för att stimulera vinst. En riskvärdering företas 

där risken att bli fälld för ett brott vägs mot den kalkylerade vinsten.   

Utgångspunkten att styrelsen ska sätta miljöintresset före vinstintresset när 

det följer av lag väcker en intressant näraliggande fråga. Enligt min uppfattning är det 

självklart att styrelsen ska följa lagen på ett sätt som är lojalt mot lagstiftarens vilja 

och inte enbart för att maximera vinst. Det har betydelse t.ex. för miljöredovisningen 

enligt regnskapsloven i Norge och den nya bestämmelsen om CSR-rapportering i 

Danmark. Syftet med t.ex. den angivna, norska lagens krav på miljöredovisning är att 

se till negativ miljöpåverkan som verksamheten för med sig internaliseras och därmed 

tas med i beslutsunderlagen. För att lagens syfte ska uppnås ska aktiebolagets 

redovisning ske på grundval av en aktiv undersökningsplikt och inte genom 

standardformuleringar eller av marknadsföringshänsyn som ofta är fallet idag.  

Gränsfall kan uppstå när aktiebolaget kringgår lagen genom att flytta 

verksamheten till ett utvecklingsland med mindre stränga miljökrav vilket i sig också 

kan vara en affärsstrategi. Det kan ju också finnas goda skäl till att flytta 

verksamheten utomlands, t.ex. lägre arbetskostnader. Det är då snarare en 

komplicerad, sammansatt etisk fråga än en juridisk fråga om bolaget ska använda sig 

av den möjligheten. I ett utvecklingsland där visserligen lika stränga miljökrav råder 

men där myndigheternas förmåga att upprätthålla kraven är sämre bör aktiebolaget 

minska sin negativa miljöpåverkan genom att lojalt följa lagen i utvecklingslandet. 

Det bör också diskuteras om inte ett aktiebolag bör följa vissa strängare minimikrav i 

hemlandets lagstiftning om verksamhet förläggs i ett utvecklingsland som har låga 

miljökrav i sin lagstiftning. Utvecklingsländer kan ha svårt att ställa krav på 

aktiebolag från rika länder som vill etablera verksamhet i landet eftersom de behöver 

de arbetstillfällen och intäkter etableringar för med sig. 
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Som har framgått är det en glidande övergång mellan de fall där styrelsen är 

skyldig att sätta miljöintresset före vinstintresset och de fall där styrelsen har en 

möjlighet att göra det men där det inte finns något rättsligt krav. Det kan dock 

konstateras att styrelsen rättsligt sätt alltid har en möjlighet att följa hemlandet krav i 

fråga om miljölagstiftning när motsvarande krav i utvecklingslandet är lägre.   

 

1.3.2 Miljökrav i bolagsordningen 

 

Strängare miljökrav än regleringen i aktiebolagslagen kan följa av aktiebolagets 

bolagsordning. Det kan t.ex. avse att bolaget ska följa en frivillig miljöstandard eller 

använda den mest miljövänliga teknologin. Bolagsordningen kan också ange en längre 

tidshorisont i fråga om satsningar på forskning och utveckling i miljösyfte än vad som 

följer av the Business Case. Vidare kan anges i bolagsordningen, förutsatt att samtliga 

aktieägare är eniga, att verksamhetens huvudsyfte ska vara en miljövänlig verksamhet 

istället för vinstmaximering. Prioriteringen av miljöhänsyn i bolagsordningen kan 

vara resultatet av att aktiebolagets stiftare hade en sådan avsikt. Ändamålet med 

verksamheten kan även ändras över tid och en prioritering av miljöhänsyn som inte 

tidigare gällt kan införas genom ändring av bolagsordningen.     

Det leder oss in på frågan om majoriteten av aktieägarnas möjlighet att på 

bolagsstämman ändra bolagsordningen. Om flertalet aktieägare vill ändra 

bolagsordningen på så sätt att aktieägarnas rätt till utdelning begränsas, t.ex. att 

aktieägarna ska avstå från utdelning under de kommande tio åren för att företaget ska 

kunna satsa på utveckling av nya miljövänliga produkter, krävs röster motsvarande 90 

procent av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, alltså ett högre röstetal än 

det som normalt krävs för ändring av bolagsordningen.   

Bolagsstämman har dessutom möjlighet att besluta i miljövänlig riktning 

utan att ändra bolagsordningen. I detta sammanhang kommer jag även in på 

förhållandet mellan majoritets- och minoritetsägare.  

 

1.3.3 Miljökrav i andra bolagsstämmobeslut  

 

I Norge har World Wildlife Fund och Greenpeace köpt aktier i Statoil för att få 

aktiebolaget att dra sig ur det extremt miljöfientliga oljesandsprojektet i Kanada. Det 

är ett ökande antal ”gröna” investerare som köper in sig i aktiebolag och arbetar aktivt 

för att få bolagen att anta en mer miljövänlig riktning. I Norge är även staten en stor 

aktieägare. På papperet ska staten i egenskap av aktieägare vara särskilt miljövänlig 

och verka för långsiktighet. Den ökade uppmärksamheten på dessa frågor har lett till 

att frågor om bolagsstämmans behörighet att besluta i miljövänlig riktning har kommit 

mer i fokus även om miljöhänsyn inte är det som brukar känneteckna diskussionerna 

på bolagsstämman.  

Bolagsstämman har stora möjligheter att styra aktiebolagets verksamhet i 

miljövänlig riktning. Bolagsstämman har t.ex. i egenskap av aktiebolagets högsta 

organ rätt att instruera styrelsen så länge det inte inkräktar på styrelsens 

huvuduppgifter att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Bolagsstämman kan vidare besluta riktlinjer för bolagets verksamhet 

och när som helst byta ut en styrelse som den är missnöjd  

med. 
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Nu kommer vi in på frågan om förhållandet mellan majoriteten och 

minoriteten av aktieägarna och vad som gäller om en majoritet av aktieägarna vill att 

aktiebolagets verksamhet ska ha en mer miljövänlig inriktning.  

Så länge det rör sig om allmänna, affärsmässiga beslut, även om miljöhänsyn 

tagits, måste minoriteten respektera majoritetens beslut. Det hör till spelets regler. Så 

länge det inte är fråga om beslut som begränsar aktieägares rätt till utdelning över tid 

har en majoritet av aktieägarna alltid rätt att avstå från utdelning till förmån för 

miljövänliga beslut, detta även om styrelsen föreslår utdelning. Majoriteten kan t.ex. 

besluta att bolagets produkter ska tillverkas på ett mer miljövänligt sätt även om det 

inledningsvis medför högre kostnader, högre priser och lägre vinst. Så länge det är 

affärsmässigt fattade beslut i den meningen att det är bra för aktiebolagets 

ekonomiska verksamhet på sikt, aktualiseras inte de högre majoritetskraven. En 

majoritet på bolagsstämman har följaktligen stora möjligheter att besluta om 

omläggning till mer miljövänlig drift. Majoriteten av aktieägarna kan vidare besluta 

att verksamhetens syfte inte ska vara vinstmaximering till varje pris utan 

vinstmaximering inom ramen för en mer miljövänlig verksamhet förutsatt att 

aktiebolagets syfte i förhållande till aktieägarna fortsatt är vinst.  

Det har också varit en viss diskussion om majoritetsmissbruksregeln, dvs. 

den regel som föreskriver att majoriteten på bolagsstämman inte har rätt att besluta 

om orimliga fördelar för egen eller andras del på bekostnad av bolaget eller 

minoriteten. Jag menar att det inte är ett missbruk av majoritetsmakt att prioritera 

miljövänlig drift framför vinstmaximering så länge det är fråga om affärsmässiga 

grunder för beslutet och kravet på vinstutdelning till aktieägarna inte åsidosätts. Som 

jag nämnde tidigare är emellertid inte miljöhänsyn ett särskilt hett ämne på 

bolagsstämmorna och i praktiken är det sällsynt att bolagsstämman sätter miljöhänsyn 

framför vinstkravet.     

 

1.4 När får styrelsen sätta miljöhänsyn före vinstkravet? 

 

Nu kommer jag in på frågan i vilka fall styrelsen får sätta miljökravet främst även om 

den inte rättsligt eller på annat sätt är ålagd att göra det.  

Det har framgått att styrelsen har ett stort handlingsutrymme inom ramen för 

vad lagen, bolagsordningen och särskilda bolagsstämmobeslut tillåter. Styrelsen ska 

dra upp strategier för verksamheten och ta ställning till ett stort antal löpande 

angelägenheter. Styrelsen kan alltid välja det mest miljövänliga av två lika lönsamma 

alternativ. Någon konflikt uppkommer inte i det fallet, helt i enlighet med the 

Business case. Vidare kan styrelsen alltid sätta miljön före vinst på kort sikt om det 

ligger inom ramen för aktiebolagets intresse på längre sikt. Detta sammanfaller delvis 

och går delvis längre än the Business Case. Bolagsintressen och vad som avses med 

det blir därmed avgörande för bolagets handlingsutrymme. Detta är ett ämne som 

förtjänar att dryftas mera i aktiebolagsrättslig litteratur. Här ska jag bara kort säga att, 

enligt min uppfattning, är det klart att aktiebolagets syfte enligt nordisk 

aktiebolagsrätt är mer än aktieägarnas och de anställdas gemensamma intresse av 

vinstmaximering. Det är inom norsk aktiebolagsrätt erkänt att aktiebolaget har ett 

egenintresse av att gå bra ekonomiskt. Några menar att detta är aktieägarnas och de 

anställdas gemensamma intresse av vinst medan andra inklusive jag själv menar att 

aktieägarnas vinstmålsättning följer av aktiebolagets eget ekonomiska intresse.  
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I nordisk aktiebolagsrätt råder det enighet om att aktiebolagets intressen är 

långsiktiga och att det ska ske en sammanvägning mellan de skilda intressen som är 

involverade i aktiebolaget – kreditgivares, aktieägares, anställdas, kunders och, om än 

i begränsad grad, samhällets.   

Var gränsen går är fortfarande inte klarlagt av skäl som jag återkommer till. 

Klarlagt är emellertid att styrelsen lätt kan motivera ett miljövänligt affärsbeslut beslut 

med att det är ett bra affärsmässigt beslut på lång sikt. The business judgment rule, 

dvs. det handlingsutrymme styrelsen har rättsligt sett, gör att det är väldigt liten risk 

för en styrelse att fällas i domstol för ett beslut som prioriterar miljön men som är 

fattat på affärsmässiga grunder.  

Oavsett detta kan konflikter uppstå. Om man gör en snäv tolkning av 

bolagsintresset blir det desto mer intressant att se på styrelsens rättsliga 

handlingsutrymme utom bolagsintressets räckvidd. En vid tolkning av bolagsintresset 

kan innebära att en prioritering av miljön ligger utom bolagsintresset.    

Jag går nu vidare till styrelsens befogenhet att enligt andra grunder prioritera 

miljön.  

Styrelsen kan aktiebolagsrättsligt sätta miljöhänsyn före vinstkravet när det 

skulle vara oetiskt att sätta vinstkravet främst. Detta har betydelse som jag nämnde 

tidigare i de fall när styrelsen vill avstå från de möjligheter till ökad vinst som ett 

utnyttjande av ett utvecklingslands lägre miljökrav kan ge. Det kan också ha betydelse 

för styrelsens förhandlingsstrategi när man ska ingå avtal om större investeringar i 

utvecklingsländer. Vad som räknas som etiskt försvarbart sätter en vidare ram för 

styrelsens befogenhet att prioritera miljö än vad både bolagsintresset och the Business 

case gör. Spegelbilden av detta är att det också sätter en gräns för vilka sorts beslut 

som kan räknas som missbruk av position i bolaget. I likhet med 

majoritetsmissbruksregeln på bolagsstämman finns en regel som anger att styrelsen 

inte får företa något som är ägnat att ge vissa aktieägare en orimlig fördel på andra 

aktieägares bekostnad. För det första är det endast i extrema fall som miljöbeskydd 

skulle betraktas som missbruk av position. Handlingsutrymmet utvidgas även av att 

styrelsen är fri att välja ett etiskt alternativ framför ett oetiskt. Etiska argument kan ha 

ett visst stöd av allmänna, etiska normer i samhället. Det innebär att detta också är ett 

dynamiskt fält där styrelsens handlingsutrymme kan vara ett annat idag än det var för 

tio års sedan och ett annat om tio år än det är idag. Vi ser att det läggs ökad vikt vid 

etik i näringslivet och på finansmarknaden på en rad områden. Samtidigt som vi ser en 

ökad utveckling av antalet ”gröna” investerare och att stora, respekterade aktiebolag 

har CSR- och sustainability-förklaringar på sina hemsidor ser vi också ökade krav i 

lagstiftningen på rapportering avseende etik, miljö och hållbarhet. Därtill kommer 

frivilliga CSR-standarder och miljöcertifieringssystem m.m. 

Det sagda har betydelse i sammanhanget. Det ökar handlingsutrymmet för 

styrelsen på åtminstone tre sätt. 1) Om ett bolag har förklarat att den bedriver 

verksamheten på ett visst sätt som framgår av räkenskapernas miljörapporteringsplikt 

– i årsrapporter, i CSR-förklaringen på aktiebolagets hemsida – är styrelsen moraliskt 

och i några fall även rättsligt bunden av detta. Styrelseledamöter riskerar nämligen att 

bli ersättningsansvariga om verksamheten inte bedrivs på det sätt som styrelsen 

förespeglat omvärlden att den ska göra. 2) Ökad uppmärksamhet på frågor som 

klimat, biologisk mångfald, och mänskliga rättigheter ökar styrelsens 

handlingsutrymme för miljövänlig förvaltning av aktiebolaget med hänvisning till the 
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Business case. 3) Aktieägarna får förutsättas ha satt sig in i aktiebolagets CSR-

förklaring och årsrapporter och kan därför inte förvänta sig att aktiebolaget vid alla 

tillfällen ska prioritera vinstkravet framför miljön.  

Slutsatsen blir att styrelsen har stora möjligheter att sätta miljöintresset före 

vinstkravet och att det är ganska mycket som kan motiveras av hänsyn till miljön.  

 

1.5 Varför är det så få mål i domstol om detta och varför är det inte klarlagt var 

gränserna går?  

 

En förklaring är att handlingsutrymmet som de rättsliga normerna ger styrelsen 

inskränks av sociala normer, inte minst när det gäller börsnoterade bolag, med det s.k. 

shareholder primacy, dvs. en tro på att det rätta är att låta aktieägarna bestämma med 

fokus på kvartalstal och på aktiekurser vilket sammantaget ger en kortsiktig 

uppmärksamhet knuten till aktiebolagens ekonomiska resultat. Om styrelsen bryter 

mot lagen genom att gå för långt i syfte att prioritera miljö framför vinstkravet 

riskerar styrelseledamöterna ersättningsansvar. Så länge styrelsen kan motivera detta 

affärsmässigt är det enbart en teoretisk risk. Vid händelse av åtal innebär vanligen the 

Business judgment rule att styrelseledamöterna inte bedöms som ersättningsansvariga. 

Om styrelsen däremot förvaltar aktiebolaget på ett sätt som majoriteten av aktieägarna 

misstycker till kan bolagsstämman, med vissa förbehåll såvitt avser de anställda, 

avsätta styrelsen omedelbart. Styrelsen har därför i praktiken ett kortsiktigt intresse av 

att tillvara aktieägarnas intressen. Till detta kommer aspekten med styrelsens 

anseende vilket också får ses i ett kortsiktigt perspektiv. Om kvartalsresultaten 

försämras, aktieägarna säljer och aktiekursen sjunker kan detta gå ut över styrelsens 

anseende.  

Den verkligt intressanta frågan blir därför – hur kan vi förmå aktiebolag att sätta 

miljön främst av hänsyn till vinstkravet, arbetsplatser, samhällsekonomin och av 

hänsyn till miljön som är grunden för nuvarande och kommande generationers 

existens och förutsättningen för allt annat? Detta är temat för en internationell 

konferens i Oslo i slutet av månaden.     

 

Beate Sjåfjell avslutar med att tacka för uppmärksamheten och därefter vidtar en 

frågestund med diskussion.  

 

Advokat Tomas Lindholm, Helsingfors inleder med att tacka för ett mycket intressant 

anförande: Det råder enighet om att ämnet inte är kontroversiellt så länge 

diskussionen utgår ifrån vad lagen, bolagsordningen och stämman tillåter. Bilden blir 

mer komplicerad om vi utgår ifrån skilda bolagstyper med i princip samma 

aktiebolagsrättsliga reglering oavsett om det är ett litet, lokalt bolag med en ägare 

eller ett globalt börsbolag. Ett exempel på det senare är finska Nokia, som till 70-80 

procent ägs av globala investerare, har en styrelse bestående av till hälften finska, till 

hälften utländska styrelsemedlemmar och vars VD är kanadensare.  När man talar om 

etik och moral uppstår frågan vems etik och moral som avses. Styrelsens 

handlingsförmåga begränsas av att värderingarna är olika i olika delar av världen. Det 

är vidare risk för take-overs om aktiekursen går ned tillräckligt mycket på en 

aktiemarknad där ägandet är spritt vilket gäller för ganska många finska företag. 

Internationella investerare har i allmänhet ett kortsiktigt perspektiv med inriktning på 



Kan aktiebolag sätta miljön framför vinstkravet? 

 

312 

 

vinstmaximering. Jag instämmer i allt vad du säger men det måste även anpassas till 

ett globalt sammanhang.  

 

Beate Sjåfjell tackar för värdefulla synpunkter och svarar: När det gäller etiska 

standardkrav på en global marknad håller jag med om att det kan se annorlunda ut än 

det gör i Norge eller Norden. Även globalt sett ökar tendensen att utarbeta etiska 

standarder som i ökande grad betraktas som uttryck för allmänna, etiska standardkrav. 

Trots att det är mer komplicerat att se på detta utifrån ett multinationellt aktiebolags 

perspektiv är det inte omöjligt att visa på etiska standarder även där. När det gäller det 

här med take-overs, dvs. faran för ett företag att bli uppköpt, illustreras det väl av 

teorin om allmänningens dilemma. Om ett företag exempelvis försöker att driva 

verksamheten mer miljövänligt på längre sikt med högre kostnader och lägre vinst i 

ett inledningsskede som följd riskerar det att bli uppköpt av andra bolag som vill 

använda bolagsresurserna för vinstmaximering på kortare sikt. Men vi har ju också 

sett exempel på bolag som nästan har gått under på grund av inblandning i stora 

miljöskador. Dessvärre är den kortsiktiga ekonomiska värderingen av ett företag 

fortfarande den dominerande. Den stora frågan är hur vi kan ändra på det.   

 

Tomas Lindholm: Jag instämmer i dina slutsatser. Jag tänkte bara på hur man 

formulerar sig kring detta problem och avser att ge några andra stickord till 

diskussionen. När man talar om shareholders interest menar man ofta 

vinstmaximering. Lagstiftaren torde däremot närmast ha avsett vinstoptimering som 

innebär att man också tar hänsyn till det som man kallar stakeholders interest, dvs. 

styrelsen gör en riskbedömning av vad olika åtgärder innebär för bolagets image och 

kundrelationer o.s.v.    

 

Beate Sjåfjell tackar för intressanta synpunkter och fortsätter: Du berörde det som har 

varit en inarbetad kunskap i Norden och i det kontinentala Europa i övrigt, nämligen 

att uppfattningen att det rätta är att fokusera enbart på aktieägarnas vinst är förenklad 

och inte har stöd i verkligheten. Ska en verksamhet överleva på längre sikt måste de 

skilda bolagsintressena balanseras. Detta är inget nytt fenomen. Lucy Smith skrev 

redan på 1980-talet om take-overs och i ett land som Tyskland finns en medvetenhet 

på området. I Norden idag däremot betraktar vi andra ändamål med aktiebolaget än 

vinstsyftet som något gammaldags och missförstått. Det moderna enligt oss i Norden 

är de rättsekonomiska teorierna om marknaden för aktiebolagskontroll och tron på att 

Shareholder primacy är lösningen på allt. Detta präglar också mycket av EU:s 

lagstiftning. Vi behöver gå tillbaka till våra kontinentala rötter i detta avseende och 

diskutera vilket syfte vi vill att aktiebolagen ska ha och hur ska vi reglera 

aktiebolagen rättsligt för att uppnå de önskade målen.   

 

Tomas Lindholm: Jag vill bara kort kommentera det du nyss sade om stakeholder-

intresset. Det svensk-finska bolaget Stora Enso AB har lanserat en idé som går ut på 

att man undersöker vad leverantörer, investerare, personal m.fl. har för förväntningar 

på bolaget över en period på 10-20 år. Initiativet fokuserar på att bolagets långsiktiga 

vinstförmåga ska vara så bra som möjligt. Det är ett gott exempel på hur man kan få 

ändamålen att konvergera.  

 



Kan aktiebolag sätta miljön framför vinstkravet? 

 

313 

 

Beate Sjåfjell: Det du tar upp är en i raden av intressanta initiativ. Ett annat sådant är 

det svensk-norska initiativet the Sustainable Value Creation där några av de största 

institutionella investerarna i Sverige och Norge har gått samman. Det finns många 

sådana initiativ. Problemet är att näringslivet och marknaden fortfarande i alltför hög 

grad styrs av personer som inte vågar tänka nytt och annorlunda. Jag valde i min 

avhandling att inte använda begreppen stakeholder och shareholder eftersom de 

förvirrar. Shareholder är ju också en stakeholder, så det finns ingen motsättning 

mellan shareholders å ena sidan och stakeholders å den andra. Däremot kan man 

diskutera hur bred krets av involverade parter och berörda intressenter man menar 

omfattas av aktiebolagsintressen och av legitima intressen som aktiebolaget kan ta 

hänsyn till i övrigt. Det man är enig om i nordisk aktiebolagsrätt är att det är ett 

ekonomiskt intresse som är kärnan och att detta intresse är långsiktigt. Det finns 

skilda uppfattningar om ifall detta intresse är synonymt med aktieägarnas vinst eller 

om det handlar om bolagets ekonomiska bärkraftighet som aktieägarnas vinst härrör 

från. Vidare är man inte fullt enig om vilka andra intressen man kan hänföra till 

aktiebolagsintressen – om det finns några och hur bred krets av intressenter som det 

utöver detta är legitimt för aktiebolaget att ta hänsyn till. Oavsett vilken uppfattning 

man har måste man inse att de olika involverade och berörda intressena måste vägas 

samman. Och man borde inse att det måste ske en omvandling för att aktiebolag ska 

tillvarata miljöintressen i tillräcklig grad. De största problemen vad gäller miljön är 1) 

klimatet 2) den biologiska mångfalden och biodiversitet. Många små saker bidrar till 

förstörelsen av miljön och det ser dessvärre ut som att största delen av befolkningen 

och näringslivet kommer att bli överbevisade först när det är för sent.    

 

Høyesterettsdommer Kristin Normann, Norge: Jag vill börja med att tacka för ett 

mycket strukturerat inlägg, Beate. Under framställningen har det kommit fram att 

styrelsen har ett ganska stort svängrum. En annan sak som framkommit är problemet 

med kortsiktighet kontra långsiktighet och att det på många sätt är önskvärt att man 

tänker mer långsiktigt. EU har t.ex. efter finanskrisen ägnat sig mycket åt att värdera 

reglerna för Corporate Governance. En s.k. reflection group kom med en rapport i 

april i år. Gruppen har lagt fram flera förslag, som kan vara kontroversiella. 

Kvartalsrapporter på börsen t.ex. som Beate var inne på. Det är uppenbart att sådana 

främjar kortsiktigt tänkande. The reflection group har väckt frågan om man ska ha en 

möjlighet att välja bort kvartalsrapportering. Ett annat, kanske ännu mer 

kontroversiellt förslag är att det ska öppnas en möjlighet i bolagsordningen att 

favorisera långsiktiga investerare på olika sätt.     

 

Beate Sjåfjell tackar för ett nyttigt och intressant inlägg och fortsätter: På det globala 

planet har vi även sett, i samband med finanskrisen 2008, en FN-rapport där initiativet 

Global Green New Deal (gröna investeringar) lanserades. Av en uppföljande rapport 

framgick bl.a. att i Norge läggs 0,4 procent av bruttonationalprodukten på att 

stimulera ”gröna” investeringar medan däremot Kina lägger en betydligt större andel 

av bruttonationalprodukten på sådan investering. Detta bör mana till eftertanke. I 

forskningsprojektet Sustainable Companies som jag leder har forskare inom 

aktiebolagsrätt från många olika länder rapporterat om de möjligheter och 

begränsningar för hållbara aktiebolag som lagstiftningen i deras respektive länder 

innehåller. Det har visats att det är de länder som rättsligt sett måste bygga upp sitt 
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samhälle på nytt som visar lite nytänkande. Det gäller t.ex. de tidigare 

östblocksländerna och Sydafrika. Det är svårare i de rika länderna där vi gärna vill 

hålla fast vid samma spår.  

 

Advokat Harald Hove, Norge: Näringslivet har likheter med det politiska området i 

det avseendet att på det förklaringsmässiga planet vill man göra gott men när det 

kommer till genomförandet är det annorlunda. Förhållandet långsiktighet – 

kortsiktighet är en del av problemet. Kapitalinvesteringar är knutna till ett kortsiktigt 

perspektiv. Ett företag som har en långsiktig strategi riskerar att bli uppköpt i väntan 

på vinst. Det är intressant att se att aktiebolagsrätten står i vägen för företag att ha ett 

långsiktigt perspektiv.  

 

Beate Sjåfjell tackar för intressanta synpunkter: I generell mening har politiker ofta ett 

kortsiktigt perspektiv på grund av viljan att bli omvalda. Jurister i generell mening är i 

regel alltför rädda för att uttrycka sin mening och utgår ofta ifrån ett värdeneutralt 

synsätt. Jag möts ofta när jag talar om miljö och aktiebolagsrätt i samma sammanhang 

av uppfattningen att det är politik eller etik. Men det är ju faktiskt etiska värderingar 

som ligger bakom den lagstiftning vi har idag. Ekonomer är i likhet med jurister, 

generellt sett, rädda för att uttrycka någon uppfattning om värdet av det man håller på 

med. För ekonomen ska förutsättningar sättas upp och in i en modell som ger ett visst 

resultat. Ekonomerna har inte heller varnat när politikerna tog till sig marknaden för 

aktiebolagskontroll som är en enkel teori från 1970-talet. Enligt teorin gagnar det 

under viss förutsättningar konkurrensen att driva bolaget på ett bra sätt eftersom illa 

skötta bolag på grund av lägre aktiekurs riskerar att bli uppköpta. Så om man bara 

hade regler som förenklade uppköp skulle det enligt teorin leda till välskötta bolag för 

sådana bolag blev inte uppköpta. Erfarenheten visar att företag ibland blir uppköpta av 

den anledningen att de är illa skötta och har en lägre aktiekurs, ibland på grund av de 

drivs med ett för långsiktigt perspektiv i förhållande till det kortsiktiga investerar-

perspektivet och för att de är små. Små aktiebolag köper upp andra små bolag för att 

bli större. Det är denna 1970-talsteori som ligger till grund för takeover-direktivet och 

för de nordiska reglerna om övertagande av företag. Grunden har ifrågasatts men det 

har inte följts upp.   

 

Professor Ernst Nordtveit, Norge, inleder med att tacka för föredraget: Ämnet idag 

går in på en annan diskussion som rör frågan hur privaträtten ska utvecklas för att 

uppnå en hållbar utveckling. Bolagsrätten är viktig i sammanhanget men den bör 

kopplas till den bredare diskussionen. Bolagsrätten är en av de mest outvecklade 

juridiska disciplinerna i förhållande till dess betydelse. Jag instämmer i att 

fokuseringen på vinst för aktieägarna är överdriven. Det är väsentligt att verka för att 

en hållbar utveckling för såväl enskilda som juridiska personer. Huvudlösningen är att 

utveckla initiativsystem för aktiebolag vilka ska bygga på äganderätt och kontrakts- 

och marknadssystem. Det finns en stor potential i att utveckla de privaträttsliga 

lösningarna.  

 

Beate Sjåfjell tackar för synpunkterna: Jag instämmer helt i att alla problem inte kan 

lösas genom aktiebolagsrättlig lagstiftning men den har en viktig roll. Bestämmelsen i 

aktiebolagslagen som anger att det ska föreskrivas särskilt i bolagsordningen om 
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syftet ska vara ett annat än vinst för aktieägarna har skapat myten att aktiebolagets 

enda syfte är vinstutdelning till aktieägarna. Detta har gjort att ett stort vakuum i den 

nordiska aktie- bolagsrätten, vilket består i avsaknaden av definition av aktiebolagets 

syfte, vilken roll styrelsen har och hur styrelsen ska sköta den löpande förvaltningen, 

har fyllts ut med den myten. Jag tror att det måste införas regler i aktiebolagslagen – 

regler som definierar aktiebolagets syfte och styrelsens roll och ansvar – för att 

motverka de konsekvenser detta vakuum har gett upphov till.  

Jag har i samband med detta forskningsprojekt mött frågan om kunder 

verkligen vill betala extra för miljövänliga produkter. Det finns kunder som vill det. 

Många miljövänliga varor är emellertid nischprodukter idag och ibland svåra att få tag 

på. Det motverkar konkurrens när det gäller kvalitet och miljö. Marknaden är 

dominerad av miljöovänliga produkter. Det bör införas en skyldighet för styrelsen i 

lagstiftningen att verka för att bolaget går med vinst med inom ramen för en hållbar 

utveckling.  

Frågan är hur vi ska uppnå vårt mål i ett större sammanhang. Nästa fråga blir 

hur vi ska övertyga politikerna. Vi forskare har där en viktig uppgift att fylla. Det 

måste bli fler, professorer och andra, som vågar tala om de viktiga frågorna i 

samhället idag.  

 

Juris doktor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson, verksam vid Oslo universitet och Helsingfors 

universitet inom bl.a. transporträtt tackar för ett bra föredrag: Forskarnas roll när det 

gäller att få politiker och näringsliv mer miljövänliga är att gå ett steg före och visa 

vad som är möjligt. Politiker och näringsliv ska sedan stå för genomförandet. Jag är 

delaktig i ett forskningsprojekt inom EU som studerar en process som går ut på att 

verka för en ”grön” transportindustri i EU.  Vi studerar detta utifrån både ett 

ekonomiskt och juridiskt perspektiv för att se hur man genom logistiska och 

ekonomiska medel kan uppnå de politiska målen i EU. Det har tydligt visats att 

näringslivet inte väljer det mest miljövänliga alternativet om det inte lönar sig i den 

konkreta situationen. Vägtransporterna inom EU ökar och det leder till minskad 

effektivitet och ökad skada för miljön. Många forskningsprojekt arbetar med att ta 

fram förslag. Erfarenheten visar emellertid att det är väldigt svårt att få förslagen 

genomförda politiskt. Jag tror att man får börja tänka i parallella banor inte bara på 

vad man vill uppnå utan också på vad som är realistiskt att uppnå på kort och lång 

sikt.  

 

Beate Sjåfjell tackar för inlägget och avslutar: Det är en viktig synpunkt att vi inte 

bara kan se på frågan och finna lösningar utifrån ett område eller ett sätt utan det 

måste vara inom ett brett fält.  

En positiv aspekt är att hållbar utveckling är ett överordnat mål för EU. Det 

är en myt att det överordnade målet skulle vara fri rörlighet på den inre marknaden. 

Den fria rörligheten är däremot ett viktigt medel för att nå det överordnade målet. Den 

allmänna principen att miljö ska integreras på alla områden för att uppnå en hållbar 

utveckling, har kodifierats i EU-rätten och en liknande men mer vag regel finns i t.ex. 

Norges grundlag. Det är dags för advokater och andra att börja använda den 

lagstiftning som redan finns.  
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Beate Sjåfjell förklarar att hon gärna tar emot fler inlägg per mejl och tackar alla som 

kommit.    

 


