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hållbar utveckling samt varför jag anser att lagstiftningen inte bör ändras så att den 

framtvingar andra värden. 
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Sammanfattning	
 

I samband med de senaste årtiondenas ökade globalisering och transnationella företag har 

frågor om företagens ansvar och hållbart företagande tagit en allt större plats i 

samhällsdebatten. Inom den Europeiska Unionen har en strategi arbetats fram för hur 

företagen ska kunna arbeta för att nå unionens mål om hållbar utveckling. I strategin 

framhålls att åtagandet bygger på en frivillig grund som går utöver lagstiftning. I den svenska 

rätten regleras aktiebolagets verksamhetssyfte i 3:3 Aktiebolagslagen (2005:551). Om 

ingenting annat stadgas i bolagsordningen är aktiebolagets syfte att bereda vinst till bolagets 

aktieägare, vilket är en aktieägarskyddsregel mot att företagsledningen företar andra åtgärder 

än vad den har utses att göra. Aktiebolagets verksamhetssyfte uppställer inom vilken ram 

bolagsorganen har att fatta beslut och vidta rättshandlingar. Följden av att bolagsstämman 

bryter mot verksamhetssyftet är att beslutet kan angripas av aktieägarna genom en 

klandertalan. Om bolagsledningen bryter mot verksamhetssyftet kan åsidosättandet leda till en 

ogiltighet- eller skadeståndstalan, eller att styrelsen eller den verkställande direktören avsätts. 

Genom dagens lagstiftning och formulering av verksamhetssyftet är det möjligt för företag att 

arbeta in andra värden om ansvarstagande och miljö. Presumtionen om vinst går att alternera 

med andra värden, antingen genom att det skrivs in i bolagsordningen eller genom 

självreglering i form av bolagskod, ägardirektiv eller aktieägaravtal. Eftersom en lagregel som 

framtvingar andra värden skulle innebär att alla aktiebolag måste följa regeln, och med 

beaktandet av de möjligheter som finns att verka för att aktiebolaget frivilligt arbetar med de 

mål som aktiebolaget vill prioritera, anses inte den nuvarande lagstiftningen vara i behov av 

förändring.  
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1 Inledning	

1.1 Problembakgrund	

De senaste årtiondena har den gränsöverskridande handeln ökat markant och idag agerar 

nästan varje svenskt företag på den globala marknaden för varor och tjänster. I takt med den 

ökade globaliseringen uppkommer frågor om hållbar utveckling och hur företaget som 

samhällsaktör ska förhålla sig till omvärlden.1 Inom den Europeiska Unionen (EU) har detta 

uppmärksammats och lett fram till utformandet av en strategi för hållbar utveckling, i vilken 

betydelsen av företagens sociala ansvar betonas som ett komplement till att uppnå de mål som 

fastställts i EU:s fördrag om en hållbar utveckling och en konkurrenskraftig 

marknadsekonomi.2 I Sverige har strategin kommit till uttryck i propositionen 2002/03:122, i 

vilken det presenteras hur svensk politik ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. 

Som bolagsform hänger aktiebolaget samman med både den ekonomiska och politiska 

utvecklingen i samhället.3 Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848 och har 

därefter utvecklas i takt med näringslivet. Aktiebolagets verksamhetssyfte regleras i 3:3 

Aktiebolagslagen 2005:551 (ABL). I paragrafen stadgas att om inget annat skrivs i 

bolagsordningen, är bolagets verksamhetssyfte att bolaget ska bereda vinst till dess 

aktieägare. Formuleringen av verksamhetssyftet ger viktiga verkningar, både internt och 

externt, för hur bolaget ska styras genom att bolagsorganen ska ta beslut som ligger i linje 

med verksamhetens syfte om att generera vinst. Verksamhetens syfte fungerar således som en 

övergripande handlingsnorm för bolagets beslutande organ. Bolagsstämman, styrelsen och 

den verkställande direktören får inte fatta beslut eller vidta rättshandlingar som står i strid 

med verksamhetens syfte. Om sådana beslut är uppenbart verksamhetsfrämmande kan de 

angripas av aktieägarna.4 Med uttrycket angripas menas att en rättsstridig bolagsåtgärd, i 

förhållandet till verksamhetens syfte, kan leda till sanktioner.5  

 

																																																								
1 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 55.  
2 SN 200/1/01 REV 1, Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Göteborg den 15 och 16 juni 2001, s. 2, 
KOM (2001) 366, s. 4 f, och KOM (2011) 681, s. 4 f. Europeiska kommissionen har i KOM (2001) 366 
definierat företagens sociala ansvar som ”ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar 
sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”, s. 6.   
3 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 39. 
4 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 22, och Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om 
aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt, s. 681 ff. 
5 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt upplaga 4, s. 77.	
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I debatten om bolagsstyrning uppkommer frågan om vinstpresumtion ska vara ensamt 

rådande vid beslutsfattande eller om bolaget också har ett ansvar att tillgodose andra intressen 

med beaktande av en hållbar utveckling för framtiden. Frågeställningen anses provocerande 

eftersom den utmanar grundläggande element i den västerländska samhällsuppbyggnaden, i 

vilken egennyttan och den fria marknaden anses utgöra basen för samhällets 

välståndsutveckling.6 

 

1.2 Problemformulering	

- Varför finns verksamhetssyftet, och vad händer i de fall bolagsstämman, styrelsen eller den 

verkställande direktören bryter mot verksamhetssyftet?  

- Vilka möjligheter finns, i gällande lagstiftning, att kombinera vinstpresumtion med andra 

värden vid bolagsstyrning?  

- Bör den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen, under beaktande av debatten om företagens 

ökade samhällsansvar, ändras så att den möjliggör eller framtvingar andra värden? 

 

1.3 Syfte		

Syftet i förevarande uppsats är att ge läsaren en ökad kunskap om hur aktiebolagets 

verksamhetssyfte och vinstpresumtion förhåller sig till den samhällsdebatt som rör företagens 

sociala ansvar och hållbar utveckling. Framställningen tar sikte på att redogöra för 

aktiebolagets verksamhetssyfte genom att förklara för vem det är viktigt och vem som avses 

skyddas, samt vilka sanktioner som aktualiseras om bolagsstämman, styrelsen eller den 

verkställande direktören bryter mot det. Vidare utreds vilka möjligheter som finns att 

kombinera vinstpresumtion med andra värden vid bolagsstyrning. I uppsatsen undersöks 

slutligen om lagstiftningen bör ändras så att den möjliggör eller framtvingar andra värden, än 

att enbart utgå från att verksamheten ska bereda vinst till aktieägarna. 

 

1.4 Metod	

För att uppnå ovan nämnda syfte används olika metoder för att besvara uppsatsens 

problemformuleringar. Vid undersökning av uppsatsens första och andra problemformulering 

används en rättsdogmatisk metod.7 Genom användning av den rättsdogmatiska metoden 

fastställs gällande rätt, genom att rätten beskrivs och systematiseras. För att tolka gällande rätt 
																																																								
6 Ohlson, Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 71. Skog, Rolf, Om betydelsen av 
vinstsyftet i aktiebolaget, SvJT 2015, s. 11. 
7 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 43 f.	
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används rättskälleläran, vilket innebär granskning av lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin. Vid redogörelse för verksamhetssyftet har ABL:s förarbeten samt relevant doktrin 

granskats för att kunna fastställa dess betydelse och ursprung. Vidare redogörs för 

bolagsorganens förhållande till verksamhetssyftet genom att en allmän beskrivning om 

bolagsorganen och deras olika kompetens. Detta görs främst för att underlätta läsarens 

förståelse av de olika funktioner som de olika bolagsorganen fyller i bolaget. Mot bakgrund 

av att bolagsorganen inte får fatta beslut eller vidta rättshandlingar som strider mot 

verksamhetens syfte, utreds följden av att bolagsstämman, styrelsen eller den verkställande 

direktören bryter mot verksamhetssyftet. Endast ett fåtal rättsfall behandlar verksamhetssyftet, 

varav inget enbart rör vinstsyftet. Ett rättsfall som granskas visar konsekvensen av att 

uppenbarhetsrekvisitet om bolagets verksamhetssyfte har åsidosatts vid beslutsfattandet.  

 

För utredning av de möjligheter som finns att kombinera verksamhetssyftet med andra värden 

vid bolagsstyrning granskas inledningsvis uttalanden i förarbeten och doktrin för att påvisa att 

diskussionen om företagens ansvarstagande hålls utanför aktiebolagsrättens regler. För att ge 

en bild av olika beslutskriterier som används vid beslutfattande och som möjliggör att bolaget 

frivilligt kan arbeta med ansvarstagande, görs en presentation av olika bolagsmodeller utifrån 

en illustration som har tolkats och anpassats till det redan framställda materialet om 

verksamhetssyftet. Den radikala beslutsmodellen som framgår av illustrationen används i 

uppsatsens sammanfattande slutsats. Med hjälp av modellen visas de olika sätt som bolaget 

kan arbeta in andra värden i beslutsfattande. Illustrationen följs av de möjligheter som finns 

för bolaget att använda självreglering i form av bolagskod, aktieägardirektiv och 

aktieägaravtal. För detta används främst icke-juridisk doktrin.  

 

Den sista problemformuleringen om den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen bör ändras 

besvaras med hjälp av en rättsanalytisk metod, med vilket menas att rätten analyseras genom 

att andra former av material används för besvarandet av frågan.8 Problemformuleringen 

besvaras i form av en diskussion genom att resultatet av de två inledande 

problemformuleringarna presenteras varpå följs besvarandet av om den aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningen bör ändras.  

																																																								
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 45 f.	
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1.5 Avgränsningar	

Studien begränsas till aktiebolag som tillämpar vinstpresumtion så som den kommer till 

uttryck i 3:3 ABL. Detta innebär att bolag med ideellt syfte, vilket ska beskrivas i 

bolagsordningen, eller som drivs med så kallad vinstutdelningsbegränsning, enligt 32 kap 

ABL, inte behandlas. Från uppsatsen avgränsas även bolagsorganet revisor.  

 

1.6 Disposition	

Förevarande uppsats består av fem kapitel. I följande kapitel presenteras hur 

verksamhetssyftet historiskt sett har utvecklats sedan införandet av den första 

aktiebolagslagen år 1848. Vidare redogörs för vem verksamhetssyftet är viktigt samt vem det 

avser att skydda. Det tredje kapitlet handlar om bolagsorganens förhållande till 

verksamhetssyftet och vilka rättsliga sanktioner som aktualiseras om de olika bolagsorganen 

bryter mot bolagets verksamhetssyfte. I det fjärde kapitlet redogörs för hur aktiebolaget kan 

kombinera vinstpresumtion med andra värden genom alternering i bolagsordning eller 

självreglering. Slutligen ges i det femte kapitlet en sammanfattande slutsats om lagstiftningen 

bör ändras så att den möjliggör eller framtvingar andra värden. 
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2 Aktiebolagets	verksamhetssyfte	

2.1 Verksamhetsyftet	enligt	ABL	

2.1.1 Historisk	bakgrund	

Aktiebolagets verksamhetssyfte är en grundläggande aktiebolagsrättslig princip vilken 

föreskriver det önskade mål som bolaget avser att uppnå genom den faktiska verksamheten.9  

Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848 och har sedan dess genomgått 

genomgripande förändringar vid fem tillfällen; 1895, 1910, 1944, 1975 och senast år 2005. 

Presumtionen om att bolagets syfte är att skapa vinst till fördelning mellan aktieägare har varit 

utmärkande för aktiebolaget alltsedan lagen bildades under mitten av 1800-talet.10 

Uppfattningen om att bolagsledningen ska verka för aktieägarnas intresse och att 

verksamhetens syfte är att generera vinst till dessa uttrycktes för första gången i 1895 års 

aktiebolagslag.  

 

I propositionen till 1895 års aktiebolag angavs till detta följande motiv: 

”Lika naturligt som det å ena sidan är, att aktieegarna, hvilken i regeln förvärfvat sin  

aktie allenast i syfte att bereda sig högsta möjliga afkstning af sitt kapital och derföre 

också saknar annat intresse för bolagets angelägenheter än det, som har sin grund i 

berörda syfte.”11 

 

Enligt 1910 års aktiebolag skulle föremålet för bolagets verksamhet framgå av både 

stiftelseurkunden och bolagsordningen. Bolagsstämman och styrelsen fick inte besluta om att 

använda bolagets vinstmedel eller bolagets tillgångar för ändamål som var uppenbart 

främmande för verksamhetens syfte.12 Behovet av en tydlig distinktion mellan ”syfte” och 

”föremål” framhölls i lagberedningens förslag till 1944 års aktiebolagslag.13 Bolagets syfte 

																																																								
9 Dotevall, Aktiebolagsrätt – Fördjupning och komparativ belysning, s. 194 och Dotevall, Bolagsledningens 
skadeståndsansvar, s. 146. Aktiebolagets syfte särskiljs från aktiebolagsrättens syfte. Ett aktiebolag kan bildas 
av olika syften. Aktiebolagets syfte kan exempelvis vara att ägarna själva vill ha frihet att bestämma över en 
verksamhet. Det vanligaste aktiebolagsrättsliga syftet är att bereda aktieägarna vinst. Aktiebolagsrättens syfte är 
att främja näringsverksamhet. Jämför Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet – en 
aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag, s. 86 och s. 94 ff. 
10 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag: en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s. 125 och 
Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 34. I samband med industrialismen på 1800-talet 
användes aktiebolag vid exempelvis järnväg- och kanalbyggen. Genom ägarnas tillskjutande av medel och 
aktiebolagets möjlighet till kapitalansamling kunde projekt genomföras och realiseras. Jämför Bergström, 
Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 33 f. 
11 Prop. 1895:6, s. 117. 
12 Jämför 55 och 66 §§ 1910 års ABL.  
13 SOU 1941:9, s. 79.	
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kom därefter till uttryck i 1944 års aktiebolagslag genom att syftet skulle skrivas i 

bolagsordningen, om verksamheten inte eftersträvade att bereda vinst för dess ägare. Genom 

syftet förbjöds, precis som tidigare, bolagsstämman och styrelsen att använda bolagets 

tillgångar för ändamål som var uppenbart främmande för bolaget.14  

 

Bestämmelsen om att verksamheten ska bedrivas i vinstsyfte behölls även i 1975 års 

aktiebolagslag.15 I lagens förarbete framfördes att den återstående vinsten, efter att skatten var 

betald, skulle tillfalla aktieägarna samt att syftet även kunde vara ett annat än att bereda 

aktieägarna vinst. Exempelvis föreskrevs att syftet skulle kunna gynna politiska, 

vetenskapliga, kulturella eller välgörande intressen så att bolaget drevs i aktieägarnas intresse 

utan att vinsten tillföll dem. Vidare föreskrevs möjligheten att blanda syftet så att en viss del 

av vinsten skulle kunna användas för att stödja ett ideellt ändamål och även tillkomma 

aktieägarna.16 Om vinsten inte skulle tillfalla aktieägarna kunde och skulle syftet ändras eller 

skrivas in i bolagsordningen, och så ser regleringen ut än idag.17 

 

2.1.2 Lagstadgad	vinstpresumtion 

Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen utgår från att bolagets verksamhet bedrivs i syfte att 

bereda aktieägarna vinst.18 Detta benämns vinstsyfte eller vinstpresumtion.19  

 

Presumtionen om vinst kommer till uttryck i 3:3 ABL:  

”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till 

fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det 

också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall 

användas.” 

 

Regeln, vilken har givits en dispositiv utformning, har även kommit att kallas för in dubio-

regeln. Med detta menas att om det är tveksamt att syftet avviker från presumtionen om vinst 

gäller vinstsyftet som verksamhetssyfte. I de fall som bolaget inte har vinst som 

verksamhetssyfte, eller om bolaget har ett kompletterande syfte vid sidan av vinstsyftet ska 

																																																								
14 SOU 1941:9, s. 62 och 78 f. Jämför 76 och 91 §§ 1944 års ABL. 
15 Jämför 12:1 st. 2 ABL. 
16 Prop. 1975:103, s. 476. 
17 Prop. 1975:103, s. 411. Jämför 9:15 ABL. 
18 Prop. 1975:103 s. 476 och prop. 2004/05:85 s. 218 ff.  
19 Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s. 22 och Almlöf, Bolagsorganens reglering och ändamålsenlighet – En 
aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag, s. 239.  
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detta anges i bolagsordningen.20 Om aktieägarna är överens tillåter således lagen en 

alternering från vinstsyftet.21  

 

2.1.3 Aktieägarskyddsregel		

Verksamhetssyftet är, till sin karaktär, att betrakta som en skyddsregel till förmån för 

aktieägarna. Regeln om att verksamheten ska bedrivas i vinstsyfte antas vara uppställt av 

lagstiftaren för att motverka att bolagsledningen gynnar andra intressen än vad den är utsedd 

att göra. Detta sker genom att bolagsledningen handlingsförmåga begränsas.22 Genom 

formulering och beskrivning av bolagets syfte anges vilka intressen som bolagsledningen ska 

ta hänsyn till samt efter vilken rättslig måttstock deras handlande ska bedömas.23 Syftets 

formulering har även betydelse vid tolkning av andra regler i ABL, exempelvis 

otillbörlighetsrekvisitet i generalklausulen 8:41 ABL.24  

 

Principen om att bolaget inte får fatta beslut som strider mot bolagets verksamhetssyfte är 

således uppställt som skydd för aktieägare, och speciellt aktieägarminoriteten, i bolaget.25 Det 

är endast aktieägarna som kan förändra bolagets syfte genom att företa en ändring i 

bolagsordningen, vilket bolagets borgenärer inte har rätt att invända mot.26 Genom regelns 

utformning om att en avvikelse från vinstpresumtionen ska anges i bolagsordningen avses 

både bolagets nuvarande och blivande aktieägare skyddas. Detta dels genom att ledningens 

beslut ligger i linje med verksamhetens syfte, dels för att bolagets investerare ska ha 

kännedom om att bolaget eventuellt kan ha en begränsad ekonomisk avkastning.27 

Bolagsorganen saknar rätt att ta beslut som innebär att bolaget åtar sig förpliktelser som är 

främmande för verksamhetssyftet. Beslut av detta slag strider mot ABL.28  

 

																																																								
20 Eklund, Statin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 114. 
21 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar-och koncernstyrning, s. 139 och 
Nerep, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 34. 
22 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 19 och Af Sandberg, Aktiebolagsrätten, s. 136.  
23 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 375 f.  
24 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 375 f. 
25 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 168 och Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om 
aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för deras representationsrätt, s. 681. 
26 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar-och koncernstyrning, s. 140. 
27 Almlöf, Bolagsorganens reglering och ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag, 
s. 239.  
28 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 19.	
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2.2 Bolagsordning	

Innan bolagets bildas och registreras vid Bolagsverket ska styrelsen skriva en bolagsordning, 

av vilken bland annat föremålet för bolagets verksamhet framgår, 3:1 p.3 ABL. Det här kallas 

med annat ord för bolagets verksamhetsföremål. Bestämmelsen om verksamhetsföremålet ska 

skiljas från vad som stadgas om syftet med bolagets verksamhet i 3:3 ABL, om vinst till 

fördelning mellan aktieägarna.29 Formuleringen av bolagets verksamhetsföremål anger hur 

syftet ska uppfyllas.30 Bestämmelser om bolagsordningen, vilket är ett styrande dokument för 

bolagsorganen eftersom det reglerar bolagets interna förhållanden, stadgas i 3:1 ABL. 

Bolagsordningen är bindande för bolaget.31 Genom en beskrivning av bolagets 

verksamhetsföremål enligt 3:1 ABL ska det framgå vilken verksamhet bolaget ska bedriva. 

Vanligtvis ges beskrivningen en vid definition, vilket har som fördel att bolaget inte behöver 

ändra bolagsordningen utifall en ny affärsvinkling antas. Oberoende av vilket 

verksamhetsföremål bolaget har syftar verksamhetssyftet, i de flesta fall, till att aktiebolaget 

ska genera ett överskott.32 Verksamhetsföremålet avser således beskriva hur 

verksamhetssyftet ska uppnås.  

 

Utöver de obligatoriska bestämmelserna som ska finnas i ett aktiebolags bolagsordning finns 

det ingenting som hindrar aktieägarna från att anpassa verksamheten så att den följer deras 

önskemål och behov, förutsatt att de angivna bestämmelserna inte strider mot de tvingande 

reglerna i ABL eller en annan författning.33 Det innebär att aktieägarna själva har möjlighet 

att skriva in de bolagsordningsregler som bolaget ska förhålla sig till. På så sätt kan 

verksamheten utformas så att den följer ägarnas önskemål.34 Möjligheten att skriva in regler i 

bolagsordningen används dock i begränsad utsträckning, eftersom bolagsordningen registreras 

och offentliggörs brukar dokumentet hållas så neutralt som möjligt.35 Det är vanligare att 

bolagets aktieägare reglerar detaljerande överenskommelser i exempelvis aktieägaravtal eller 

ägardirektiv, vilket används som ett kompletterande styrinstrument av både stora och små 

																																																								
29 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar, kapitel 1-10, s. 182.  
30 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 139.  
31 Bolagsordningen kan ändras av bolagsstämman, se nedan. Jämför Johansson, Svensk associationsrätt, s. 67 
och Almlöf, Bolagsorganens reglering och ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 365. 
32 Skog, Rolf, Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolaget, SvJT 2015, s. 12. 
33 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 79. 
34 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, upplaga 4, s. 29. 
35 Sandström, Svensk aktiebolagsrätts upplaga 4, s. 79 och Almlöf, Bolagsorganens reglering och 
ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag, s. 365. 
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aktiebolag.36 Med hjälp av klausuler i aktieägaravtalen kan ägare reglera överenskommelser 

som de inte vill ska vara tillgängliga i Bolagsverkets register.37 

 

Bolagsverket utför vid registrering eller ändringar av bolagsordningen en kontroll så att den 

inte strider mot ABL. Om ett aktiebolag ska ha ett helt eller delvis annat syfte än att bereda 

aktieägarna vinst, ska det som tidigare nämnts bestämmas i bolagsordningen.38 Således kan 

även bestämmelser av varierande slag skrivas in i bolaget förutsatt att de inte är lagstridiga 

eller avser brottslig verksamhet, 27:2 ABL.39 Ändringar i bolagsordningen kräver enligt lag, 

ett stämmobeslut för att kunna genomföras. Regler om ändringar och beslut finns i 3:5-10 

ABL samt 7:42-45 ABL. För ändringar i bolagsordningen krävs att beslutet fattas med 

kvalificerad röstmajoritet, 7:42 ABL. Huvudregeln är att beslutet ska fattas med minst två 

tredjedelar av de angivna rösterna respektive de aktier som är företrädda på stämman. 

Bolagsordningen kan även innehålla klausuler som skyddar minoriteten, exempelvis att beslut 

om bolagsordningsändring kräver minst 80 % röstmajoritet eller att ett beslut om ändring ska 

fattas på två efter varandra följande bolagsstämmor.40 För beslut som innebär en ändring av 

bolagsordningen beträffande att aktieägarnas rätt till bolagets vinst minskas, krävs samtycke 

från alla aktieägare på bolagstämman och att dessa tillsammans innehar mer än 90 % av 

bolagets samtliga aktier, 7:43 ABL. 

  

																																																								
36 Jämför kapitel 4.	
37 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 19. 	
38 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 79.  
39 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 67.  
40 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt upplaga 4, s. 81.  



	 10 

3 Bolagsorganen	och	förhållandet	till	verksamhetssyftet	

3.1 Allmänt	om	bolagsorganen	och	deras	kompetens	

ABL:s regler utgår från att de olika bolagsorganen fyller olika funktioner och innehar olika 

kompetens, vilka är till för att praktiskt underlätta bolagets organisation och ledning samt 

aktieägarnas möjlighet att övervaka bolagsledningens förvaltning av bolaget.41 ABL reglerar 

att bolaget ska ha minst två bolagsorgan, bestående av en bolagsstämma och en styrelse och 

eventuellt en verkställande direktör.42 Bolagsorganens kompetens bygger på en uppdelning 

mellan beslut och verkställighet. Bolagsstämman är det beslutande organet, medan styrelsen 

och den verkställande direktören är de verkställande organen.43 Reglerna om 

kompetensfördelningen mellan bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören är 

tvingande. Detta innebär att deras behörighet inte får begränsas med mer än vad som följer av 

lag. Bolagsstämman får exempelvis inte besluta om att den verkställande direktörens 

behörighet ska begränsas med mer än vad som följer av 8:29 ABL. Något som emellertid kan 

inskränkas är styrelsens och den verkställande direktörens befogenhet. Detta sker genom 

föreskrifter från det överordnade organet, det vill säga bolagsstämman.44 

	
3.2 Bolagsstämman	och	aktieägarna	

3.2.1 Allmänt	

Begreppet bolagsstämma används både för själva sammanträdet och för organet.45 

Bolagsstämman beskrivs ofta som bolagets högst beslutande organ och det är här som 

aktieägarna har rätt att utöva sin beslutanderätt i de angelägenheter som rör bolaget, 7:1 ABL. 

Aktieägarnas beslutanderätt gäller bolagets interna beslut.46  I 7 kap ABL återfinns en rad 

utförliga regler om hur bolagstämman ska genomföras. En större del av reglerna har som syfte 

att skydda bolagets aktieägare. Skyddsreglerna kan delas upp i formella och materiella 

regler.47 Exempel på formella regler är hur kallelse till stämman ska ske och hur förfarandet 

på stämman ska gå till.48 De materiella skyddsreglerna skyddar aktieägarnas intresse av att 

bolaget ägnar sig åt det som bolaget har bildats för samt mot att otillbörliga förfaranden 
																																																								
41 Taxell, Aktiebolagets organisation, s. 15 ff. och Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - en 
introduktion, s. 30.  
42 Prop. 2004/05:85, s. 308.  
43 Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 112.   
44 Prop. 1993/94:196, s. 121.  
45 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet – en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 187 och Johansson, Bolagsstämma, s. 65. 
46 Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 112.			
47 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 114.  
48 Keisu, Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s. 62.  
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företas. Reglerna gäller främst bolagsordningens regler om syfte, verksamhetsföremål samt 

likhetsprincipen och generalklausulen. De materiella reglerna gäller inte bara för 

bolagsstämman, utan också för de övriga bolagsorganen.49 

 

Enligt ABL:s förarbeten är alla aktiebolag skyldiga att hålla minst en stämma per år. I 

bolagsordningen kan det även föreskrivas att en eller flera ordinarie stämmor ska hållas under 

året. För de aktiebolag som endast har en eller endast ett fåtal ägare är det vanligt att stämman 

hålls genom upprättandet av ett protokoll. Ett sådant förfarande kallas även för 

skrivbordsstämmor.50 Enligt 7:15 ABL ska stämman hållas på den ort där styrelsen har sitt 

säte och för rätten att få delta och rösta på stämman krävs att aktieägarna är införda i bolagets 

aktiebok per den dag som stämman hålls, 7:2 ABL. Utifall en aktieägare inte har möjlighet att 

närvara personligen vid bolagsstämman, har aktieägaren rätt att företrädas av ett ombud som 

ska ha en fullmakt av aktieägaren, 7:3 ABL.  

 

Vid den ordinarie bolagsstämman finns det vissa frågor som vid mötet alltid måste behandlas. 

Enligt 7:11 ABL ska stämman vid varje årsmöte besluta om fastställelse av balans- och 

resultaträkning, vinst- och förlustdispositioner samt styrelsens och den verkställande 

direktörens ansvarsfrihet. Stämman ska även fatta beslut i andra ärenden enligt ABL eller 

bolagsordningen. På bolagsstämman kan aktieägarna besluta om att utfärda anvisningar till 

styrelsen och den verkställande direktören, som de i så fall enligt 8:41 st. 2 ABL blir skyldiga 

att följa.51  

 

Ett bolagsstämmobeslut är, som tidigare nämnts, ett internt beslut inom bolaget, vilket inte har 

någon verkan mot tredje man. Det innebär bland annat att beslut inte medför någon 

förpliktelse för tredje man.52 Om beslutet däremot kommer till uttryck i bolagsordningen, 

vilket leder till en ändring som offentliggörs i Bolagsverketes register, anses informationen ha 

kommit till tredje mans kännedom, vilket medför att tredje mans onda tro inte kan åberopas 

vid ingående av avtal med densamme.53 

 

																																																								
49 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 114. 
50 Prop. 1997/98:99, s. 97. 
51 Se avsnitt 3.3.2.  
52 Johansson, Bolagsstämma, s. 98 f.  
53 Se avsnitt 3.3.3.  
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3.2.2 Bolagsstämmans	beslut	i	strid	mot	verksamhetssyftet	

Bolagsstämmans beslut vilar på majoritetsprincipen, vilken innebär att mer än hälften av de 

angivna rösterna på bolagsstämman krävs för att ett beslut ska kunna fattas, 7:40 ABL. 

Bolagsstämman måste följa bolagsordningens bestämmelser när den fattar ett beslut. 

Huvudregeln, när det gäller bolagets verksamhet, är att bolagstämman inte får fatta beslut som 

strider mot bolagets verksamhetsyfte. Detta uttrycks indirekt i 8:41 st. 2 ABL. Som ovan 

anförts är bestämmelsen uppställd i syfte att skydda bolagets aktieägare. Det här innebär att 

om samtliga aktieägare är överens kan vinstsyftet åsidosättas genom principen om samtliga 

aktieägares samtycke, den så kallade SAS-principen.54 Principen, som delvis är kodifierad i 

7:26 ABL, kan användas till att avvika från bestämmelser i ABL.55 Principen har uppställts 

för att skydda aktiebolagets nuvarande aktieägare. Detta innebär att regeln om 

verksamhetssyftet i en specifik fråga, tillfälligt kan åsidosättas.56 En förutsättning för att 

samtycke ska kunna ges av en aktieägare är att den betraktas som en aktieägare enligt lagens 

mening, det vill säga att aktieägaren är inskriven i aktieboken, 4:37 ABL. Angående 

presumtionen om att verksamhetens syfte är att leda till vinst, har bolagsstämman och 

styrelsen ett relativt stort utrymme att avgöra vilka beslut som kan vara förenligt med 

vinstsyftet. Dock får varken bolagsstämman eller styrelsen vidta åtgärder som uppenbart 

innebär att bolagets medel används på ett för bolaget icke gynnsamt sätt.57  

 
En generell princip som gäller vid bolagsstämman är förbudet om att ett beslut inte får ge en 

otillbörlig fördel till en aktieägare eller nackdel för en annan aktieägare. Denna princip om 

likabehandling för aktieägarna benämns generalklausulen och kommer till uttryck i 7:47 

ABL.58 

 

3.2.3 Sanktioner	om	stämmobeslut	strider	mot	verksamhetssyftet	

Om ett bolagsbeslut inte har kommit till i behörig ordning eller om det på annat sätt strider 

mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen kan beslutet klandras. En 

talan om klander görs i allmän domstol, 7:50 ABL. Följden av att en klandertalan vinner 

framgång är att beslutet upphävs eller ändras. Huvudregeln är att talan ska väckas inom tre 
																																																								
54 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 106.    
55 Principen om samtliga aktieägares samtycke i 7:26 ABL reglerar bara vissa formella fel och inte materiella 
såsom vinstsyftet.  
56 Almlöf, Bolagsorganens reglering och ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag, 
s. 243 f.  
57 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 106. Se avsnitt 3.4 som behandlar uppenbarhetsrekvisitet. 
58 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 246. Jämför 8:41 st. 1 ABL som reglerar den generella inskränkningen i 
ställföreträdares kompetens.  
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månader från det att beslutet fattades, annars går rätten att föra talan förlorad, 7:51 ABL. 

Klanderrätten är en intern angelägenhet vilken ger varje aktieägare, styrelsen eller den 

verkställande direktörens rätt att föra talan mot bolaget. Om styrelsen vill väcka talan mot 

bolaget ska den kalla till bolagsstämma för att utse den ställföreträdare som ska föra bolagets 

talan i tvisten, 7:53 ABL. Talan om klander väcks mot bolaget i eget namn och för egen 

räkning. Kärande står för rättegångskostnaderna om talan går förlorad, och bolaget står för 

kostnaderna om talan bifalles.59 Keisu och Stattin skriver att det kan vara svårt att avgöra vad 

som är ett angripligt beslut, vilket gör att det kan vara lämpligt att inhämta samtycke från alla 

aktieägare innan ett beslut tas.60 Om verksamhetssyftet överskrids och det saknas samtycke 

innebär det således att beslutet kan klandras.  

 

3.3 Bolagets	ledning	

3.3.1 Allmänt	

Regler om bolagets ledning återfinns i 8 kap ABL. Bolagsledningen utgörs av styrelsen och 

eventuellt en verkställande direktör. Styrelsen ska bestå av en eller flera ledamöter beroende 

på vad som har angivits i bolagsordningen, enligt 8:1 och 8:3 ABL. Om bolaget är ett publikt 

aktiebolag ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter, 8:46 ABL. Styrelsen har två 

huvuduppgifter, varav den första är att svara för bolagets organisation samt förvaltning av 

bolagets angelägenheter, 8:4 ABL. Uppgiften avser bolagets interna funktion. Den andra 

huvuduppgiften som styrelsen har är att företräda bolaget mot tredje man, vilket rör bolagets 

externa funktion. Eftersom aktiebolaget är en juridisk person som inte kan rättshandla utan 

företrädare, utser bolagsstämman en styrelse bestående av fysiska personer som fungerar som 

bolagets ställföreträdare, 8:35 ABL. Behörigheten att företräda bolaget externt tillkommer 

även den verkställande direktören, 8:36 ABL, som har rätt att företa åtgärder beträffande de 

uppgifter som han eller hon ska sköta enligt 8:29 ABL. 

 

Till styrelsens interna uppgifter hör att se till att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 

och sköts på ett betryggande sätt, 8:4 st. 3 ABL. Det är styrelsens uppgift att besluta om den 

löpande förvaltningen ska skötas av en verkställande direktör, 8:27 ABL. Om styrelsen har 

mer än en ledamot ska styrelsens arbete ledas av en ordförande, vilken utses av styrelsens 

																																																								
59 Prop. 1975:103, s. 413 f. 
60 Keisu, Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning – En introduktion till organisation, styrning och kontroll i 
aktiebolag och aktiemarknadsbolag, s. 76.  
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ledamöter eller av bolagsstämman i samband med val av styrelse. Ordförandens uppgift är att 

leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som utmärker styrelsens 

arbete, 8:17 ABL. Till styrelsens kompetens innefattas rätten att fatta beslut och vidta åtgärder 

som rör bolaget i frågor som inte särskilt förbehålls av bolagsstämman enligt lag eller 

bolagsordning. Det innebär att styrelsen kan fatta beslut och vidta åtgärder som rör bolaget, 

givet att bolagsstämman inte särskilt har begränsat styrelsens förvaltningsrätt i sina 

instruktioner. Styrelsen har således rätt att besluta om verksamhetens riktlinjer och viktiga 

frågor, förutsatt att dessa inte särskilt tillhör den löpande förvaltningen eller att de är särskilt 

förbehållna bolagsstämman.61 Enligt 8:24 ABL måste styrelsen föra protokoll med 

anteckningar om de beslut som de fattar, vilket är till hjälp för ledamöternas kontroll av 

aktiviteter, uppföljning samt att ärenden ej förbises.62 De kriterier som ställs för att styrelsen 

ska kunna fatta beslut följer av 8:21 st. 1 ABL. Av det första kriteriet framgår att mer än 

hälften av de styrelseledamöter som anges i bolagsordningen måste vara närvarande. I det 

andra stycket framgår det att samtliga styrelseledamöter måste få tillfälle att delta i ärendets 

behandling och att de ska få ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendet. Fattas 

beslut i strid med 8:21 st. 2 ABL är beslutet ogiltigt.63 

	

I ett publikt aktiebolag ska det alltid finnas en verkställande direktör, 8:50 ABL, medan det i 

privata aktiebolag är valfritt. Den verkställande direktörens uppgift är att sköta den löpande 

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, 8:29 ABL. Att styrelsen innehar 

ställning som överordnat organ innebär att den kan välja att avgöra vilka ärenden som ingår i 

den löpande förvaltningen.64 I vissa fall kan styrelsen bemyndiga den verkställande direktören 

att vidta förvaltningsåtgärder som ligger utanför ramen av den löpande verksamheten. I de fall 

den verkställande direktören ingriper i sådant fall är han eller hon skyldig att meddela 

styrelsen så snart som möjligt. Bemyndigandet att företräda bolaget kan när som helst 

återkallas, 8:37 st. 3 ABL. Som ovan nämnts kan dock inte den behörighet som den 

verkställande direktören har genom lag återkallas.65  

	

																																																								
61 Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 126.  
62 Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet - En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 
bolag, s. 217.   
63 Prop. 1975:166, s. 173 f.  
64 Prop. 1997/98:99, s. 90.  
65 Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 188. 
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3.3.2 Bolagsledningens	beslut	i	strid	mot	verksamhetssyftet	

Bolagsledningen är som ovan nämnts bolagets verkställande organ. Bolagsledningens uppgift 

är att verkställa bolagsstämmans beslut och att rätta sig efter stämmans direktiv. Direktiven 

kan exempelvis innefatta vidtagande eller förbud mot en viss eller vissa åtgärder internt, men 

kan också avse bolagsledningens åtgärder externt.66   

 

Bolagsledningens lojalitetsplikt är knuten till bolagets intresse, vilket är en omskrivning av 

det intresse som samtliga aktieägare har förenat sig om. Bolagets intresse kan även ges den 

betydelsen att bolagsledningen har en plikt att främja verksamhetssyftet.67 Vad som anses 

ligga i bolagets intresse framgår av 3:3 ABL eller bolagsordning.68 En ställföreträdare för 

bolaget får inte följa en anvisning från bolagsstämman eller annat bolagsorgan om 

anvisningen strider mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen, 8:41 st. 2 ABL. Därför måste 

styrelsen eller den verkställande direktören pröva så att en anvisning inte är rättsstridig när de 

mottar den från bolagsstämman. Tidigare uttrycktes principen om att bolagsorganen inte fick 

företa ett beslut om det var uppenbart att främmande för bolagets syfte. Idag ses principen 

som en allmän associationsrättslig princip som gäller vid sidan av lag.69 Om en anvisning 

strider mot en regel om ABL:s minoritetsskydd, exempelvis verksamhetssyftet, kan följden 

bli att beslutet blir gällande, om inte bolagsstämmans beslut angrips genom talan vid domstol 

inom rätt tid. Utifall beslutet blir gällande måste styrelsen rätta sig efter bolagsstämmans 

beslut och följa anvisningen. Styrelsen har förbud i tre månader och om ingen klandrar ska 

istället stämmans beslut verkställas. 

 

3.3.3 Rättshandling	i	strid	med	verksamhetssyftet		

I 8:42 ABL, även kallad ogiltighetsregeln, regleras i vilka fall bolaget får föra en 

ogiltighetstalan mot tredje man om aktiebolagets ställföreträdare har överskridit sin 

behörighet eller befogenhet. Paragrafen utgår från att styrelsen, den verkställande direktören 

och den särskilda firmatecknaren binder bolaget när de företar rättshandlingar för bolaget.70  

Regler om bolagets bundenhet när bolagsledningen har överskridit olika 

befogenhetsbegränsningar regleras i 8:42 st. 2 ABL.71  

																																																								
66 Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 121.  
67 Dotevall, Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör, s. 358 f och s. 373. 
68	Ohlson, Vikten av vinst – en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning, s. 109.	
69 Se dock avsnitt 3.4 som behandlar uppenbarhetsrekvisitet. 
70 Prop. 1993/94:196, s. 169. 
71 Prop. 1993/94:196, s. 169. 
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Enligt 8:42 st. 2 mening 1 ABL blir bolaget inte bundet av en rättshandling som en 

ställföreträdare företar om bolaget kan visa att motparten var i ond tro att befogenheten 

överskreds. Regeln får betydelse när styrelsen eller den verkställande direktören har överträtt 

befogenhetsinskränkningar som följer av lag, vilket innefattar verksamhetssyftet.72 Om 

bolagets verksamhetssyfte följer vinstpresumtionen i 3:3 ABL, blir bolaget således inte 

bundet av rättshandlingen om bolagsledningen överskrider sin befogenhet och motpartens 

onda tro påvisas. 

 

Från denna regel görs ett undantag i 8:42 st. 2 mening 2 ABL, i vilken föreskrivs att en 

rättshandling som företas av styrelsen eller den verkställande direktören alltid blir gällande 

om ställföreträdaren har överträtt en föreskrift som har meddelats i bolagsordningen eller av 

ett annat bolagsorgan. Detta innebär att om bolagets verksamhetssyfte är ett annat än 

vinstpresumtionen, eller om vinstpresumtionen kombineras med andra värden, vilket kommer 

till uttryck i bolagsordningen, blir bolaget alltid bundet oavsett om tredje man var i ond eller 

god tro. Ogiltighetsregeln i 8:42 avser bolagets förhållande tredje man.73 Följden av ogiltighet 

tar sikte på ett avtal eller en rättshandling av kontraktuell natur. Rättsverkan är att avtalet 

annulleras eller att den prestation som skett går åter.74 Frågan om ogiltighet rör parterna i 

rättsförhållandet, det vill säga bolaget och dess motpart. Därför ligger ogiltighetssanktionen i 

styrelsen eller den verkställande direktörens hand, det vill säga att talan om ogiltighet kan inte 

föras av en enskild aktieägare.75   

	
3.3.4 Sanktioner	vid	ledningens	beslut	som	strider	mot	verksamhetssyftet 	

Bolagsorganen åläggs en skyldighet att respektera syftet för verksamheten.76 I ABL:s finns 

ingen uttrycklig lagregel som reglerar att ett styrelsebeslut, eller ett beslut av den 

verkställande direktören som strider mot ABL eller föreskrifter i bolagsordningen är 

ogiltiga.77 Om bolagsledningen fattar ett beslut eller företar en åtgärd som strider mot 

verksamhetssyftet enligt 3:3 ABL, eller det verksamhetssyfte som har angett i 
																																																								
72 Prop. 1993/94:196, s. 169 ff. och Andersson, Om lagstiftningstekniken kring behörighets- och 
befogenhetsöverskridande i ABL, särskilt om särskilda firmatecknare, Juridisk Tidskrift, 2000/01, Häfte nr 4, s. 
766.	
73 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, upplaga 4, s. 234.  
74 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, upplaga 4, s. 237. 
75 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, upplaga 4, s. 237.	
76 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten – Om aktiebolagets ställföreträdare och gränser för 
deras representationsrätt, s. 689. 
77 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten – Om aktiebolagets ställföreträdare och gränser för 
deras representationsrätt, s. 741. 
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bolagsordningen, kan beslutet angripas av bolagets aktieägare genom en skadeståndstalan 

enligt 29 kap ABL.78 På motsvarande sätt kan ledningen bli skadeståndssansvarig för att den 

inte verkställer ett lagenligt beslut, förutsatt att skada uppkommer. Endast om transaktionen är 

uppenbart främmande, kan den efter klander upphävas eller föranleda skadeståndsskyldighet 

för styrelseledamöter.79 

 

Med styrelsens förvaltningsbefogenheten följer, som ovan nämnts, skyldighet att verka lojalt 

och omsorgsfullt i bolagets intresse, vilken om den åsidosätts är sanktionerat genom 

bestämmelser om skadestånd.80 Det innebär att om styrelsen oaktsamt skadar bolaget vid 

fullgörande av sitt uppdrag, genom exempelvis en överträdelse i ABL eller bolagsordningen, 

ska skadan ersättas enligt 29:1 ABL. Vid sidan av skadestånd kan avsättande av styrelsen 

eller verkställande direktören vara aktuellt.  

 

3.4 Uppenbarhetsrekvisitet	

Uppenbarhetsrekvisitet är en aktiebolagsrättslig princip som innebär att bolagsorganen inte 

får företa rättshandlingar som är uppenbart främmande för verksamhetssyftet. För att 

överträdelsen av verksamhetsyftet ska vara relevant krävs det att överträdelsen är uppenbar.81 

I 1910 års aktiebolagslag framgick att bolagsstämman och bolagsföreträdarna inte var 

berättigade till att förfoga över bolagets vinstmedel eller övriga tillgångar på ett sätt som var 

uppenbarligen främmande för bolagets verksamhet.82 Även i 1944 års ABL uttrycktes det att 

”bolagsorganen inte får fatta beslut eller företa åtgärder som är uppenbart främmande för 

bolagets syfte”.83 I samband med tillkomsten av 1975 års ABL försvann uttrycket från 

lagtext. Föredragande motiverade beslutet med att en särskild lagregel om 

uppenbarhetsrekvisitet inte behövdes, eftersom både bolagets verksamhetsföremål och 

verksamhetssyfte framgick av bolagsordningen.84 Att bolagsorganen var skyldiga att följa 

bolagsordningen, ansågs innebära hinder för att vida åtgärder som var uppenbart främmande 

för verksamhetssyftet.85 Att bolagets syfte alltid framgår av bolagsordningen är inte fallet 

idag.  

																																																								
78 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt upplaga 4, s. 77.  
79 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 156. 
80 Johansson, Nials svensk associationsrätt, s. 112. 
81 Stattin, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 141. 
82 Jämför 55 och 66 §§ 1910 års ABL. 
83 76 § 1944 års ABL. 
84 Prop. 1975:103, s. 382. 
85 Prop. 1975:103, s. 382. 
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Efter att 1975 års ABL trädde i kraft har principen ofta kommit att förbises liksom felaktigt 

formuleras.86 Den har också blandats ihop med principen om att bolagsorganen inte får fatta 

beslut eller företa åtgärder som är uppenbart främmande för bolagets verksamhetsföremål 

samt förväxlats med generalklausulerna.87  

 

Ett rättsfall som exemplifierar att principen om uppenbarhetsrekvisitet har förbisetts är NJA 

2000 s. 404.88 Rättsfallet handlar om aktiebolaget Swedenwings AB (SWAB) vars 

verksamhet var att bedriva bruksflyg, i huvudsak regionalflyg i norra Sverige. Styrelsen i 

SWAB beslutade att överföra sin verksamhet till dotterbolaget Scanwings AB (ScanAB) som 

ägdes av SWAB:s majoritetsägare. Verksamheten skulle därefter enbart bedrivas i ScanAB. 

Beslutet om att överföra verksamheten verkställdes en tid efter att SWAB:s ekonomiska 

situation varit besvärlig. Beslutet om lägga ned verksamheten i SWAB stred mot bolagets 

bolagsordning. En minoritetsägare i SWAB väckte talan om skadestånd från en 

styrelseledamot i SWAB. Högsta domstolen ansåg att styrelsens beslut gav majoritetsägaren 

en otillbörlig fördel, vilken var till nackdel för minoritetsägaren. Domstolen gjorde således 

ingen bedömning av uppenbarhetsrekvisitet när den tillämpade generalklausulen.  

  

																																																								
86 Svernlöv, Beyer, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 121. 
87 Svernlöv, Beyer, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 121.  
88 Svernlöv, Beyer, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 121. 
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4 Verksamhetssyfte	och	andra	värden	vid	bolagsstyrning	

4.1 Allmänt	

I förarbetena till den nuvarande ABL framgår det, angående verksamhetens syfte, att 

diskussionen om företagens sociala ansvar och näringslivets ökade internationalisering ställer 

nya krav på företagens ansvarstagande på olika områden.89 Kommittén framhåller att Sverige 

är internationellt engagerat i frågor som rör ansvarstagande, men anser att diskussionen ligger 

utanför ramen av de regeländringar som rör aktiebolagsrätten. Den svenska ståndpunkten är 

alltså att aktiebolagsrätten inte är det instrument som ska användas för att reglera hur företag 

ska arbeta med ansvarstagande. Som ovan nämnts är det möjligt att alternera bolagets 

verksamhetssyfte i bolagsordningen. Det föreligger således ingen begränsning av att 

verksamhetssyftet endast måste följa den vinstpresumtion som uttrycks i 3:3 ABL, utan 

avtalsfrihet råder. Det gör det möjligt för bolag att integrera hållbarhetsfrågor som gynnar 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i affärsstrategin och bolagets styrning.90 Ett av 

de viktigaste styrinstrumenten för hur aktieägarna kan styra bolagets verksamhet är 

utformningen av bolagets bolagsordning. Som ovan nämnts är det häri som bolagets syfte 

anges och det finns även möjlighet att på andra sätt utforma bolagsordningen så att den följer 

aktieägarnas önskemål. Dock ses bolagsordningen ofta som ett svårt och krångligt sätt för 

aktieägarna att styra bolaget. Ett sätt som anses vara lättare är att bolagsstämman utfärdar 

anvisningar till styrelsen eller den verkställande direktören.91 ABL:s regler om anvisningar 

återfinns, som tidigare presenterats, i 8:41 st. 2 ABL. Eftersom ledningen måste följa 

bolagsordningen enligt 8:41 ABL, duger det dock inte med instruktioner från bolagsstämman. 

Hur kan företag som vill arbeta med andra värden göra? Nedan presenteras andra sätt att 

reglera syftet. 

 

4.2 Olika	modeller	för	bolagsstyrning	

För att åskådliggöra att aktiebolaget kan kombinera vinstpresumtion med andra värden vid 

bolagsstyrning presenteras olika modeller som kan användas vid beslutsfattande i ett bolag.92 

Figur 1. är uppdelad i tre olika modeller; den traditionella, den intresseorienterade 
																																																								
89 Prop. 2004/05:85, s. 219 f.  
90 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Hållbart företagande – Plattform för svenskt agerande, s. 1. 
http://www.regeringen.se/contentassets/b692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf/hallbart-foretagande---plattform-
for-svenskt-agerande Hämtad; 2016-03-26. 
91 Keisu, Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning – En introduktion till organisation, styrning och kontroll i 
aktiebolag och aktiemarknadsbolag, s. 63.  
92 Illustrationen är hämtad från Per Samuelssons artikel ”Konkurrerande bolagsmodeller för bolagsstyrning” i 
boken Liber amicorum Reinhold Fahlbeck, s. 463. 
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aktieägarmodellen och den radikala intressemodellen. Verksamhetens syfte, så som det 

kommer till uttryck i 3:3 ABL faller in under en traditionell beslutsmodell där maximering av 

aktieägarvärden och aktiv ägarstyrning utgör de främsta ledord som ska styra bolagsorganens 

beslutsfattande.93 Att det är vinstpresumtion som är det överordnade beslutskriteriet är även 

fallet i den intresseorienterande modellen.94 Genom den intresseorienterade beslutsmodellen 

kan bolagsorgan ta hänsyn till andra värden som är förenliga med vinst. Att arbeta med andra 

värden bygger på frivilliga åtgärder som går utöver krav i lagstiftning, vilket kan göras i form 

av självreglering i form av uppförandekoder, ägardirektiv eller aktieägaravtal. Eftersom 

åtagandet bygger på en frivillig grund innebär det att företag inte frångår de rättsligt 

sanktionerade normer som har presenterats i kapitel 3.95 Innebörden av att arbeta med andra 

värden som ligger i linje med de krav som hållbar utveckling antas ställa, är att bolaget inte 

endast fokuserar på vinst vid beslutsfattande. De aspekter som bolaget väger mellan vid 

beslutsfattande, alltså vinst och ett annat intresse, ska i sådana fall integreras i företagens 

redovisning, vilket kan göras i form av en hållbarhetsrapport.96 

 

I den radikala intressemodellen ingår varken aktieägarnas ställning som residualägare till den 

överblivna vinsten eller vinstpresumtionen vid bolagsorganens beslutsfattande. Förespråkare 

av den radikala intressemodellen anser att företag ska verka för att lösa övergripande sociala 

problem och menar att företag, i synnerhet stora bolag, har ett både socialt och moraliskt 

ansvar att ta hänsyn till vid bedrivande av verksamhet i aktiebolag.97  

 

																																																								
93 Samuelsson, ”Konkurrerande bolagsmodeller för bolagsstyrning”,  
Liber amicorum Reinhold Fahlbeck, s. 461. 
94 Samuelsson, ”Konkurrerande bolagsmodeller för bolagsstyrning”,  
Liber amicorum Reinhold Fahlbeck, s. 472. 
95 Samuelsson, ”Konkurrerande bolagsmodeller för bolagsstyrning”,  
Liber amicorum Reinhold Fahlbeck, s. 473. 
96 Samuelsson, ”Konkurrerande bolagsmodeller för bolagsstyrning”,  
Liber amicorum Reinhold Fahlbeck, s. 472. Under hösten 2014 antogs Europarådet och rådets ändringsdirektiv 
2014/95/EU som handlar om rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. Direktivet innebär 
att stora företag och företag av allmänt intresse grundligt kommer att behöva redovisa hur de arbetar med 
hållbarhets i en särskild rapport. Enligt Ds 2014:45 förväntas lagförslaget med ändringar i ÅRL träda i kraft den 
1 juli 2016 och tillämpas för första gången det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016.  
97 Samuelsson, ”Konkurrerande bolagsmodeller för bolagsstyrning”,  
Liber amicorum Reinhold Fahlbeck, s. 463. Den radikala intressemodellen presenteras här i belysande syfte och 
diskuteras i kapitel 5.		
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Figur 1. Konkurrerande bolagsmodeller 

 

4.3 Bolagskoden		

Ett exempel för hur ett bolag kan arbeta med andra värden kombinerat med vinstpresumtion 

är, som nämns ovan, att bolaget följer svensk kod för bolagsstyrning, vilket anses vara en av 

marknadens viktigaste självregleringar.98 Bolagskoden publicerades först i SOU 2004:130, 

men publiceras numera av Kollegiet. Koden används främst av aktiebolag vars aktier är 

upptagna till handel på en reglerad marknad, vilka därigenom har förbundit sig att följa 

Svensk kod för bolagsstyrning. Koden innehåller regler som kompletterar och fyller ut de 

regler som finns i ABL. De normer som anges i koden är inte tvingade, utan kan frångås 

genom tillämpning av principen ”följ eller förklara”. Principen innebär att bolaget redovisar 

och motiverar varför de har gjort en avvikelse istället för att följa kodens alla punkter.99 

Användning av koden förekommer även för bolag som inte är aktiemarknadsbolag. 

Kodreglerna används som utfyllnad och inspiration i förhållande till aktiebolagens regler.100 

På samma sätt som ABL och bolagskoden kompletterar varandra, sägs de även konkurrera 

med varandra genom att koden försöker vara ett alternativ där känsliga regler uttrycks i 

kodform istället för tvingande lagregler i lagstiftning.101 Det finns inga sanktioner som kan 

aktualiseras för de bolag som inte följer koden i och med att den är en självreglering.102  

																																																								
98 http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/219/svenskkodbolagsstyrn_2015_151124.pdf, Hämtad: 2015-
05-14.   
99 Eklund, Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 119 ff. Sevenius, Praktisk bolagsstyrning – Roller, 
uppgifter och ansvar, s. 38. 
100 Eklund, Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 119 ff.  
101 Sevenius, Praktisk bolagsstyrning – Roller, uppgifter och ansvar, s. 35.  
102 Sevenius, Praktisk bolagsstyrning – Roller, uppgifter och ansvar, s. 38.  
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En reviderad version av svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft den 1 november 2015. I 

den senaste versionen har bland annat kodens syfte ändrats och formulerats till: 

”God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts 

hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i 

samhället för att bolagen agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens frihet att 

förverkliga sina strategier för att skapa värde”.103  

 

4.4 Ägardirektiv		

Ett annat instrument för hur bolaget kan arbeta in andra värden som det ska följa är att 

använda sig av ägardirektiv. Ägardirektivet är ett instrument vars funktion är att uttrycka 

ägarnas vilja för hur ett bolag ska styras.104 Ägardirektivet kan utformas på det sätt som 

ägarna av företaget önskar, genom att exempelvis ge uttryck för vad bolaget ska ägna sig åt 

samt ange värderingar och prioriteringar för att bolaget styrs mot de mål som ägarna 

eftersträvar. För att ett ägardirektiv ska bli legalt bindande ska det läggas fram och beslutas på 

en bolagsstämma.105 Bolagsstämman ska även besluta att ägardirektivet ska antas i 

bolagsordningen. Det finns dessutom möjlighet att bygga in ägardirektivet i ett 

aktieägaravtal.106 Nackdelen med att arbeta in ägardirektivet i ett aktieägaravtal kan vara att 

det kräver enighet mellan avtalsparterna i de fall innehållet ska ändras. Fördelen borde å andra 

sidan vara att avtalet uttrycker att ägarna är överens om att bolaget ska arbeta efter direktivets 

angivna riktlinjer.107 Att utforma ett aktieägardirektiv borde särskilt vara till fördel för mindre 

aktiebolag, i vilka ägandet ofta är koncentrerat till en eller ett fåtal personer. Vid sidan av 

bolagets ekonomiska mål kan ägarna ha multipla ägarmål, exempelvis att bolaget ska ta 

ansvar för anställda och för lokalsamhället.108 Några riktlinjer och exempel på vad 

ägardirektivet bör innehålla är ägarnas syfte med ägandet samt bolagets långsiktiga respektive 

kortsiktiga visioner. Om bolaget ämnar verka för frågor inom ramen för CSR och hur 

företaget ska arbeta med dessa frågor kan även de formuleras i direktivet.109 Att ha ägarnas 

utryckta vilja och mål nedskrivet på papper borde vara till fördel, både för aktieägarna, samt i 

de fall det skulle komma in en i förhållande till ägarkretsen extern ledningsperson i bolaget, 

																																																								
103 http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Archive/219/svenskkodbolagsstyrn_2015_151124.pdf, Hämtad: 
2015-05-14.   
104 Brandinger, Ägarstyrning och ägardirektiv – Hur du som företagare når dina mål. s. 5.  
105 Brandinger, Ägarstyrning och ägardirektiv – Hur du som företagare når dina mål. s. 8.  
106 Brandinger, Ägarstyrning och ägardirektiv – Hur du som företagare når dina mål. s. 10. 
107 Brandinger, Ägarstyrning och ägardirektiv – Hur du som företagare når dina mål. s. 5.  
108 Olsson, Hall, Extern VD: så lyckas du: 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag, s. 21 
109 Olsson, Hall, Extern VD: så lyckas du: 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag, s. 28 ff..   
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till exempel en extern verkställande direktör.110 Genom att ägarnas mål, visioner och 

strategier presenteras och uttrycks formas ramen för befogenheten som den verkställande 

direktören har att driva företaget.111 På så sätt är ett ägardirektivet, med en tydlig och 

nedskriven ägarstrategi, inte bara till fördel för den externa direktören. Det skapar även 

trygghet för ägarna genom att den externa verkställande direktören är informerad om hur 

verksamheten ska drivas.112 Ett aktieägaravtal ligger utanför ABL:s regelsystem, vilket 

innebär att en handling i strid med avtalet inte kan klandras genom en talan om klander enligt 

ABL:s regler. Inte heller skadeståndsreglerna blir tillämpliga. I ett aktieägaravtal kan man 

aldrig inskränka aktieägarnas rättigheter såsom minoritetsskyddsregler eller föreskrifter i 

bolagsordningen.113 

  

																																																								
110 Olsson, Hall, Extern VD: så lyckas du: 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag, s. 28.   
111 Olsson, Hall, Extern VD: så lyckas du: 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag, s. 28.   
112 Olsson, Hall, Extern VD: så lyckas du: 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag, s. 33.   
113 Af Sandberg, Aktiebolagsrätt, s. 64. 
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5 Sammanfattande	och	slutsats		

Utifrån det material som presenteras ovan framgår det att den nuvarande lagstiftningen om 

bolagets verksamhetssyfte, med presumtionen att bolaget ska bereda vinst till fördelning 

mellan aktieägarna, är till för att skydda aktieägarna mot att bolagsledningen använder 

tillgångar för andra ändamål än vad aktieägarna har kommit överens om. Verksamhetssyftet 

fungerar således som en aktieägarskyddsregel.114 Med uttrycket ”vinst” i passusen ”vinst till 

fördelning mellan aktieägarna” som formulerat i 3:3 ABL menas att syftet med bolaget är att 

bereda aktieägarna så hög avkastning som möjligt av det kapital som de har placerat i bolaget. 

Med beaktande av vad som angavs i förarbetet till 1895 års aktiebolagslag om aktieägarnas 

intresse av vinst kombinerat med det faktum att aktiebolaget som bolagsform är beroende av 

tillskjutande av medel, framstår det inte som egendomligt att bolagets syfte följer den här 

presumtionen. Bakgrunden till syftets formulering är alltså att aktieägarna ska få ersättning 

för det risktagande de företar genom att tillskjuta medel i bolaget. Bolagsledningens uppgift är 

således att verka för att den faktiska verksamheten generar vinst så att aktieägarnas intresse 

uppnås.115 Bolagsledningen ges ett relativt stort utrymme för att kunna uppfylla sitt uppdrag. 

Med beaktande av alla de beslut som fattas, anses endast de beslut som är uppenbart 

främmande för verksamhetssyftet kunna angripas av aktiebolagets aktieägare, utifall 

verksamhetssyftet åsidosätts.116 

 

Genom 3:3 ABL:s dispositiva utformning kan aktieägarna bestämma att aktiebolagets 

verksamhetsyfte ska vara ett annat. I sådana fall ska det skrivas in i bolagsordningen. Av 

aktiebolagslagens äldre förarbeten framgick att aktiebolaget kan bedrivas i aktieägarnas 

intresse samtidigt som aktieägarnas avkastningsrätt tillfaller ett annat ändamål. Det gäller 

även idag. Syftet kan även blandas så att vinsten tillfaller både aktieägarna och ett annat 

ändamål. I och med att bolagsstämman kan ändra bolagsordningen kan aktieägarnas 

avkastningsrätt ändras tillbaka så att det åter följer presumtionen om vinst.117 

Verksamhetssyftet kan alltså alterneras om aktieägarna är överens. Anledningen till att ett 

annat verksamhetssyfte än vinst ska anges i bolagsordningen är att bolagets nuvarande 

aktieägare och eventuella investerare ska vara medvetna om bolagets eventuellt begränsade 

avkastning. 

																																																								
114 Se avsnitt 2.1.3. 
115 Se avsnitt 2.1.1. 
116 Se avsnitt 3.4. 
117 Se avsnitt 2.1.1.	
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Genom att det är aktieägarna som utformar bolagsordningen, vilket fungerar som ett styrande 

dokument för bolagsorganen, sätts ramar upp, inom vilka bolagsorganen har att förhålla sig 

till. Det är endast aktieägarna som kan ändra bolagsordningen, vilket görs på bolagsstämman 

med användning av kvalificerad röstmajoritet, om inget annat står skrivet i bolagsordningen. 

Även denna regel är till för att skydda aktieägarna, och då särskilt ägarminoriteten.118  

 

Om det visar sig att bolagsstämman fattar ett beslut som strider mot verksamhetssyftet, utan 

att samtliga aktieägare har samtyckt till beslutet genom SAS-principen, kan beslutet klandras. 

Följden av att en klandertalan vinner framgång är att bolagsstämmans beslut upphävs eller 

ändras. Om samtliga aktieägare samtycker till ett beslut som strider mot verksamhetssyftet, 

kan däremot avvikandet tillfälligt åsidosättas.119 När det gäller beslut som styrelsen fattar 

internt är utgångspunkten att bolagsledningen ska verkställa bolagsstämmans beslut samt 

svara för aktiebolagets organisation och förvaltning i vilket innefattas att verka lojalt och 

omsorgsfullt i bolagets intresse. För att vara säkra på att inte bolagsstämmans beslut strider 

mot verksamhetssyftet ska styrelsen alltid pröva att en anvisning från bolagsstämman inte 

strider mot de rekvisit som föreskrivs i 8:41 st. 2 ABL. Om styrelsen fattar beslut som bryter 

mot verksamhetssyftet kan det sanktioneras med skadestånd. Även den verkställande 

direktören kan åläggas skadestånd om denne inte fullgör sitt uppdrag eller oaktsamt skadar 

bolaget 120 

 

Vid en ogiltighetstalan beror bolagets bundenhet på om verksamhetssyftet följer 

vinstpresumtionen i 3:3 ABL eller det verksamhetssyfte som står skrivet i bolagsordningen. 

Utifall verksamhetssyftet följer vinstpresumtionen i 3:3 ABL måste bolaget kunna visa att 

motparten var i ond tro vid ingående av avtal med styrelseledamot eller den verkställande 

direktören. Eftersom ett verksamhetsyfte som följer vinstpresumtionen står skriver i lagen 

borde det inte vara svårt att visa att motparten visste att en ställföreträdare handlade utanför 

sin befogenhet. Om verksamhetssyftet däremot kommer till uttryck i bolagsordningen, genom 

att verksamhetssyftet är något annat än vinstpresumtion, eller om vinstpresumtion kombineras 

med andra värden, blir rättshandlingen alltid gällande mot tredje man. 121 

 

																																																								
118 Se avsnitt 2.1.3 och 2.2. 
119 Se avsnitt 3.2.3. 
120 Se avsnitt 3.3.4. 
121 Se avsnitt 3.3.3.	
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Verksamhetssyftet ger, som ovan visats, utrymme för både tolkning och tillämpning av 

aktiebolagsrättens normer. Bolagets verksamhetssyfte är som tidigare nämnts en övergripande 

handlingsnorm för hur bolaget ska ledas och styras, genom att det sätter upp ramar som 

bolagsorganen ska förhålla sig till. Presumtionen om vinst fungerar som en kontrollfunktion 

genom att bolagstämman, styrelsen och den verkställande direktören håller sig till vad som 

har avtalats. Bolagsorganen får inte fatta beslut eller företa rättshandlingar som uppenbart 

strider mot verksamhetssyftet.122 För att ett beslut eller åtgärd som bolagsorganen fattar ska 

kunna angripas av bolagets aktieägare, krävs det att den associationsrättsliga principen om 

uppenbarhetsrekvisitet har åsidosatts. Såsom principen uttrycktes i lagtext i 1944 års lag 

innebar det att varken beslut eller åtgärder som var uppenbart främmande för bolagets syfte 

fick företas. Numera uttrycks inte uppenbarhetsrekvisitet längre i lagtext, vilket får som 

konsekvens att det ofta glöms bort.123 Med hjälp av verksamhetssyftet som handlingsnorm 

kan kontroll och utvärdering av bolagsorganens beslut och handlingar utföras.  

 

Som tidigare framförts föreligger det ingen begränsning för aktiebolag som vill kombinera 

vinstpresumtionen med andra värden vid bolagsstyrning eftersom regeln om bolagets 

verksamhetsyfte inte är tvingande. Aktieägarna kan således bestämma att bolaget ska arbeta 

med andra värden genom att skriva in det i bolagsordningen, eller så kan bolagsstämman 

besluta om anvisningar som styrelsen eller den verkställande direktören måste följa, förutsatt 

att inte anvisningen strider mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen.124 Med utgångspunkt av de 

olika beslutsmodellerna som har presenterats, åskådliggörs olika kriterier som kan styra 

bolaget vid beslutsfattande. Presumtionen om vinst går att alternera med andra värden, 

antingen genom att det skrivs in i bolagsordningen eller genom självreglering i form av 

bolagskod, ägardirektiv eller aktieägaravtal. Vinstpresumtionen kan således vara det enda 

syftet, eller så kan det blandas och även tillgodose andra intressen. Det innebär att aktieägarna 

har en stor valmöjlighet att själva utforma aktiebolaget, att det följer de mål som ligger i 

aktieägarnas intresse och vad de anser är värt att prioritera, som ligger inom ramen för 

hållbart företagande. Genom att det är aktieägarna som utformar ägardirektiv och 

aktieägaravtal kan de således anpassa målen utifrån deras verksamhet, vilket innebär att ett 

aktiebolag som vill ta ett socialt ansvarstagande har möjlighet att vidta åtgärder som passar 

																																																								
122 Se avsnitt 3.4. 
123 Se avsnitt 3.4. 
124 Se avsnitt 4.1.	
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dess verksamhet.125 Anledningen till att bolaget vill bedriva ett aktiebolag med 

vinstpresumtion i kombination med andra intressen kan exempelvis vara för att det bedöms 

kunna skapa goodwill. För noterade aktiebolag som är etablerade på en reglerad marknad 

innebär det att aktiebolaget ska följa de regler som framgår av bolagskoden. Koden ses som 

ett komplement till reglerna i ABL.126 Genom att kodens syfte ändrades i slutet av 2015, ska 

bolag arbeta hållbart och ansvarsfullt för bolagets aktieägare för att förverkliga sina strategier. 

Även här syns spår av att verksamhetens ska bedrivas ansvarsfullt, vilket ankopplar till att det 

är aktieägarna som tillskjuter medel. Det ställs alltså krav om att större bolag ska sträva efter 

att arbeta hållbart. Bolagskoden kan även följas av aktiebolag som inte är 

aktiemarknadsbolag. Generellt sett är det lättare att ställa krav på större aktiebolag än mindre 

aktiebolag, eftersom de presumeras ha större möjligheter, i form av resurser, för att kunna 

arbeta för ett hållbart företagande i utformningen av deras strategi och möjlighet till kontroll 

och uppföljning. För mindre aktiebolag, som vill arbeta med frågor om företagsansvar och 

hållbar utveckling bredvid vinstpresumtionen, går det att reglera i ägardirektiv, eller 

aktieägaravtal. Att ha ägarnas uttryckta vilja nedskriven är till fördel, dels för att det uttrycker 

aktieägarnas syfte och mål med ägandet av aktiebolaget, dels med tanke på om en 

styrelseledamot eller extern verkställande direktör kommer in i bolaget, vilken har ett mål att 

arbeta utifrån. Genom att använda ägardirektiv och aktieägaravtal möjliggörs att mindre 

aktiebolag kan arbeta ansvarsfullt.127 Om ett aktiebolag exempelvis är verksamt inom 

klädbranschen och de vill arbeta för att förhindra barnarbete eller om de endast önskar 

producera eller sälja ekologiska varor, kan de arbeta in målet i ett aktieägardirektiv. 

 

I samband med inrättandet av den nuvarande ABL, framgick av lagens förarbete att CSR och 

näringslivets ökade internationalisering ställer ökade krav på företagens ansvarstagande. Det 

finns alltså ett samhällsintresse av att bolagens verksamhet arbetar med frågor som miljö och 

andra sociala förhållanden genom bolagets styrning. Den svenska inställningen till 

diskussionen om företagens ökade samhällsansvar är att den ligger utanför aktiebolagsrättens 

regeländringar.128 Som ovan visats rör de aktiebolagsrättsliga reglerna om verksamhetssyftet 

och dess angränsade regler om bolagsorganens förhållande till verksamhetssyftet, bolagets 

interna förhållanden, med vilket menas att aktieägarna själva har en stor möjlighet att forma 

hur bolagets verksamhet ska utformas och styras. Det här är möjligt i och med att många av 
																																																								
125 Se kapitel 4. 
126 Se avsnitt 4.3. 
127 Se avsnitt 4.4. 
128 Se avsnitt 4.1. 
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aktiebolagens regler är dispositiva. Att reglera om eller hur ett aktiebolag ska arbeta med 

frågor så att det ligger i linje med CSR torde vara mycket komplicerat, dels med tanke på att 

området för CSR är mycket omfattande, dels med hänsyn till verksamhetssyftets betydelse 

och hur det samverkar med andra regler i aktiebolagslagen. Att reglera hur verksamheten ska 

styras från ett utifrånperspektiv anser jag inte går ihop med aktiebolaget som 

verksamhetsform. Det är aktieägarna som investerar i aktiebolaget som ska få utforma 

bolaget. Med anledning av detta, är det av värde att företagens sociala ansvar fortsätter att 

bygga på företagens frivilliga åtaganden som går utöver krav i lagstiftning.129 

 

I anslutning till diskussionen om den ökade globaliseringen och företagens sociala ansvar 

finns det en mindre grupp forskare som anser att normen om aktieägarnas företräde framstår 

som en av de största legala barriärerna för hur främjandet av en miljömässig hållbarhet ska 

kunna underlättas.130 Forskarna menar att det inte är tillräckligt med frivilliga åtgärder och 

handlingar av företag och investerare för att kunna uppnå en miljömässig hållbarhet.131  

Forskargruppen har arbetat fram ett förslag om att ändra den nordiska aktiebolagsstiftningen 

till att verksamhetssyftet ska lyda som följer:  

”The purpose of a company is to create sustainable value through the balancing of  

the interests of its investors and other involved parties within the planetary 

boundries.”132 

 

På svenska skulle detta kunna översättas till att aktiebolagets syfte är att skapa hållbart värde 

genom att balansera investerarnas intressen och andra berörda parter inom planetens gränser. 

Med beaktande av hur det svenska verksamhetssyftet är formulerat och vilken funktion det 

fyller åskådliggörs att tillämpandet av ett sådant syfte skulle vara svårt att kontrollera och 

utvärdera. Kan ett sådan syfte ha som ändamål att skydda aktieägarna på samma sätt som 

verksamhetssyftet? Vem ska göras ansvarig för att kontrollera att verksamheten sköts som den 

ska? Skulle syftet kunna åsidosättas för stunden med hjälp av SAS-principen? Att en 

bolagsledning skulle arbeta efter en radikal intressemodell som denna leder till en stor frihet, 

vilket enligt min mening skulle bli svår att rättsligt tillämpa. Problemet med kombinationen 
																																																								
129 Se avsnitt 4.2.	
130 Se avsnitt 4.2. och Sjåfjell, J. Richardson, Company Law and Sustainability – Legal Barriers and 
Opportunities, s. 26 f, s. 79. 
131 Se avsnitt 4.2. och Sjåfjell, J. Richardson, Company Law and Sustainability – Legal Barriers and 
Opportunities, s. 27 f. 
132 Sjåfjell, J. Richardson, Company Law and Sustainability – Legal Barriers and Opportunities, s. 146 f, som 
hänvisar till B. Sjåfjell och J. Mähönen, Upgrading the Nordic corporate governance model for sustainable 
companies, (2014) 11 European Company Law 58. 	
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av till exempel miljö och företagens bidragande till detta, är att diskussionen är global och 

inte begränsad till ett enskilt land. För att tillfredställande effekt ska nås krävs således ett 

samarbete. Det räcker exempelvis inte med att de nordiska länderna har ett syfte om att arbeta 

med miljökravet framför aktieägarnas syfte. Enskilda länder har inte själva möjlighet att lösa 

frågor om exempelvis klimat. Här spelar bland annat internationella samarbeten och EU en 

nyckelroll. Tidigare har Kommissionen formulerat att företagens sociala ansvar definieras 

som att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet 

och i sin samverkan med intressenterna.133 I och med antagandet av redovisningsdirektivet år 

2014, som innebär att större företag och företag av allmänt intresse måste redovisa hur de 

arbetar med hållbarhet, har EU ändrat ställning om att CSR ska vara frivilligt.134 

 

Men ska lagstiftningen ändras för att framtvinga andra värden, och vad skulle konsekvensen 

bli? En första fråga som uppstår, om verksamhetssyftet skulle ändras, är hur det skulle 

formuleras, och vilka värden som skulle kunna framtvingas genom lag. En andra fråga är om 

lagregeln i sådant fall skulle vara dispositiv, som den är idag, eller tvingande. Följden av att 

lagen stipulerar en viss rättsfakta blir att alla bolag, om regeln är tvingande, måste följa de 

värden som föreskrivs i lag. Ska det vara ett eller flera syften som framtvingas? Hur ska 

bolagsledningen hantera situationer som uppstår när de måste välja mellan två alternativ? 

Vilket ger störst effekt? Att skriva in andra värden i lag eller bolagsordning? Framgår andra 

värden av lag måste aktiebolagen följa regeln om den är tvingande. Om andra värden skrivs in 

i bolagsordningen, såsom lagstiftningen är idag, ges aktiebolagen själva frihet att välja vilka 

värden som bolaget måste följa. I det fall verksamhetssyftet skulle bli en tvingande lagregel, 

anser jag inte att den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen ska ändras för att framtvinga andra 

värden. Ett av de främsta argumenten varför verksamhetssyftet ska fortsätta att vara 

formulerat som det är i dagens lagstiftningen, är att den lagstadgade vinstpresumtionen i 3:3 

ABL inte är tvingande. Enligt nuvarande lagstiftning får bolagsstämman, styrelsen och den 

verkställande direktören ta hänsyn till andra värden, exempelvis anställda, kunder, 

leverantörer och samhället i stort. Ändamålet med CSR är att uppmuntra och inspirera företag 

att arbeta med frågor om hållbar utveckling, inte tvinga. Utifrån det material som ovan har 

presenterats drar jag således slutsatsen att den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen om 

aktiebolagets verksamhetssyfte inte ska ändras så att den framtvingar andra värden.  

 

																																																								
133 Se avsnitt 1.1, not 2. 
134 Se avsnitt 4.2, not 96. 
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Ett uppslag för en framtida komparativ studie på området om aktiebolagets verksamhetssyfte 

skulle kunna vara att ställa det amerikanska, brittiska och tyska rättssystemet mot varandra 

och jämföra verksamhetssyftets betydelse. Bolagsledningens centrala uppgifter i den engelska 

rätten är att balansera det kortsiktiga intresset hos vissa aktieägarna mot bolagets långsiktiga 

intresse. I den tyska rätten är uppfattningen att bolagsledningen ska beakta flera intressen än 

aktieägarnas. Genom begreppet ”Unternehmensintresse” ges bolagsledningen således 

möjlighet att även beakta andra intressen än aktieägarnas.135  

 

Diskussionen om bolagets verksamhetssyfte bör ändras öppnar även upp för en mer 

djupgående diskussion om etik och moral, vilket skulle kunna vara ett annat uppslag för en 

uppsats om aktiebolagets verksamhetssyfte. 

  

																																																								
135 För vidare läsning om verksamhetssyftet i andra rättssystem i svensk litteratur hänvisas till Dotevall, 
Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör.  
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6 Käll-	och	litteraturförteckning		

Offentligt	tryck		
 
Propositioner 
 
Prop. 1895:6   Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen bl.a. med förslag 

till ny aktiebolagslag 
 
Prop. 1975:103  Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m.  
 
Prop. 1993/94:196  Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. 
 
Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 
 
Prop. 2004/05:85  Ny aktiebolagslag 
 
Prop. 2002/03:122  Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling 
 
 
Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1941:9   Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m.  
 
SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Övrigt 
 
Regeringskansliet, Utrikesdepartementet  
Hållbart företagande – Plattform för svenskt agerande  
 
http://www.regeringen.se/contentassets/b692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf/hallbart-
foretagande---plattform-for-svenskt-agerande Hämtad; 2016-03-26  
 
NJA 2004 s. 404 
 
EU-rättsliga	källor	
 
KOM (2001) 366 Grönbok: Främjande av en europeisk ram för företagens sociala 
  ansvar 
 
KOM (2011) 681 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, 

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och 
Regionkommittén – En förnyas EU-strategi 2011-2014 för 
företagens sociala ansvar   

 
SN 200/1/01 REV 1   Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Göteborg den 15 

och 16 juni 2001 
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